
Lodjurens veckobrev  
vecka 39 

Lite om vad vi gjorde förra veckan:  
Matematik: Vi har haft matteprov på första kapitlet och påbörjat kapitel 2 om multiplikation.   
Svenska: I svenska har vi tittat på flera delar av retorikmatchen. Vi har arbetat med att sätta 
rubrik på texter, använda oss av tidsord och styckeindelning. 
Geografi: I geografin har vi denna vecka arbetat med årstider och klimat. Vi har också tittat 
närmare på tillgången på vatten och vattnets kretslopp. 

Fredagen den 25.9 kommer Gripsholmsskolan delta i Skoljoggen. Vi kommer 
att springa i Hjorthagen. Under rådande omständigheter ber vi om ett 
evenemang utan publik! Vi ber därför föräldrar och släktingar att stanna 
hemma under årets upplaga av Skoljoggen. Tack! 


Varje år deltar runt 500 000 barn och unga på Skoljoggen. Skoljoggen är 
Sveriges största motionslopp för barn och unga och arrangeras varje höst i 

skolorna runt om i landet. Eleverna deltar på sina villkor. Springer, lunkar, joggar eller går – det 
väljer de själva. Skoljoggen är ingen tävling. Det är en manifestation för rörelseglädje och 
rörelse för alla! 


Springslanten  
I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in bland deltagare, skolpersonal och 
föräldrar. Under 2017–2021 samlas Springslanten in till den ideella organisationen Clowner 
utan Gränser. 
Clowner utan Gränser arbetar för att sprida skratt, hopp och drömmar till barn som lever i 
extrem utsatthet. Varje år skickar Clowner utan Gränser professionella och erfarna clowner, 
cirkusartister och musiker till världens värst drabbade platser för att frigöra livskraft och stärka 
självkänslan hos de barn och unga som behöver det allra mest. Sedan starten 1996 har 
Clowner utan Gränsers artister mött och skrattat med över en och en halv miljon barn världen 
över. Det är klassläraren som tar emot eventuella donationer i varje klass.  



Frånvaro

Kom ihåg att då barnen är sjuka ska ni anmäla frånvaron i SchoolSoft senast 8.00. 

Även vid läkarbesök/tandläkarbesök etc. ska frånvaro på SchoolSoft fyllas i, och då fyller man i 
del av dag/de lektioner man kommer att vara borta. Även lediga dagar kommer man från och 
med nu att ansöka om i SchoolSoft.


Viktigt att ta hem böcker vid frånvaro 
Vi kommer även fortsättningsvis att skriva ut exakta sidor som vi arbetar med i de olika 
böckerna vilket gör det lätt för er som är hemma att ta del av uppgifterna och arbeta på egen 
hand. Har ni frågor om uppgifterna är det bara att höra av er till mig i SchoolSoft. Det är även 
viktigt att någon vuxen kollar igenom arbetet då eleven är klar.


Covid 19 - Följande gäller fortfarande på Gripsholmsskolan: 

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på 
symptom som kan förekomma vid covid-19.

Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även 
andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Om du har något/några av dessa symptom ska du stanna hemma och stanna därefter hemma 
ytterligare två dagar symptomfri innan du återkommer till skolan. Tack.


Viktiga datum 
Fredag 25/9 Skoljoggen 
Vecka 44 Höstlov 

Ha en trevlig vecka!

Önskar Ulrika och Ullis 



Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Retorikmatchen 

Finalen 

Matematik 
Matteboken 
Vi repeterar 

multiplikation  
med 3, 6 och 9 

s. 58-61

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 
Vi repeterar 

multiplikation  
med 5, 7 och 10 

s. 62-65

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Multiplikation med 
tiotal och hundratal 

s. 66-69

8.30-9.30* 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Räkna klart s. 54-69

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Räkna klart s. 54-69 

Veckans ord

rast rast rast rast Förflyttning till 
idrotten

10.00-11.20* 

Svenska 
Inledning avslutning 

 Tala, läsa, skriva 
s. 14-15 

 
Språklära s. 26-27 

J-ljudet 

10.00-11.20* 

Biologi 
Staden 

Textboken s. 26-31 
Arbetsboken s.7 

Extra: Gör klart 
Arbetsboken s. 2-7

10.00-11.20 

Geografi 
Människan, naturen 

resurserna 
Textboken s. 30-39 

Arbetsboken s. 17-21 

10.00-11.20 

Svenska 
Tala, läsa, skriva 
Skriva egen text 

s. 16-17 

9.40-11.20  
 

Skoljoggen 
Kom gärna ombytta 
redan på morgonen, 

valfritt att duscha efter

Engelska 
Harrys classroom 

Textboken s. 14-15 
Workbook s. 15-16 

Engelska 
Kate´s bedroom 

Textboken s. 16-17 
Workbook s. 17-18 
Engelsk grammatik 
singular/plural s. 3-4

  LUNCH + RAST

12.30-13.30 

idrott inne 
Lek och rörelse 

Ombyte och dusch 

12.30-14.00 

Teknik/Slöjd 
Med Simon/Roland 

på Campus

12.30-13.15 

Engelska 
Kate´s bedroom 

Textboken s. 16-17 
Workbook s. 17-18 
Engelsk grammatik 
singular/plural s. 3-4

12.30-13.30* 

Bild 
Kända konstnärer

12.30-13.15 

Musik 
Keyboard, melodi  

och rythm 
Med Linus på Campus

13.15-14.15 

idrott inne 
Bollspel 

Ombyte och dusch 



Läxor

Matematik - Träna på multiplikationstabellerna 3, 6 och 9. Lär dig så många som 
möjligt utantill.  

0 x 3 = 0 
1 x 3 = 3 
2 x 3 = 6 
3 x 3 = 9 
4 x 3 = 12 
5 x 3 = 15 
6 x 3 = 18 
7 x 3 = 21 
8 x 3 = 24 
9 x 3 = 27 
10 x 3 = 30 

0 x 6 = 0 
1 x 6 = 6 
2 x 6 = 12 
3 x 6 = 18 
4 x 6 = 24 
5 x 6 = 30 
6 x 6 = 36 
7 x 6 = 42 
8 x 6 = 48 
9 x 6 = 54 
10 x 6 = 60 

0 x 9 = 0 
1 x 9 = 9 
2 x 9 = 18 
3 x 9 = 27 
4 x 9 = 36 
5 x 9 = 45 
6 x 9 = 54 
7 x 9 = 63 
8 x 9 = 72 
9 x 9 = 81 
10 x 9 = 90 

Veckans ord - fredag 
Göteborg 
Sverige 
jogga 
gyttja 
jurist 
hjälte 
djungel 
hjälper 
älgar 
hjortron 


