
Järvarnas veckobrev - vecka 43 

Lite om vad vi gjorde förra veckan:
Heartware: I onsdags fick vi en inspirerande föreläsning av skolans mentorer Renata Chlumska och Christer 
Skog.De berättade för oss om sina spännande äventyr och uppmuntrade eleverna till att kämpa för då kan man 
nå långt. Heartware!

Matematik: Vi kämpar vidare med multiplikationen. Mycket fokus är på multiplikation med uppställning och 
minnessiffror. Fortsätt gärna att träna på multiplikationstabellerna där hemma. Det går så mycket enklare att räkna 
ju fler multiplikationer man lär sig utantill. 

Svenska: Vi har skrivit texter om Renatas äventyr och faktatexter om fåglar. Mycket fokus ligger fortfarande på 
stor bokstav och punkt samt andra skiljetecken. Vi jobbar också mycket med inledning, handling och avslut. 
Musik: I musiken jobbar vi med melodi och notvärde. Vi håller som bäst på att lära oss att spela tre olika melodier.  

Resultat och kommentarer på SchoolSoft 
Vi kommer även i fortsättningen att publicera resultat och kommentarer på SchoolSoft. Kom ihåg att bekräfta att 
ni har tagit del av det genom att bocka i ”Jag har tagit del av informationen” och spara.


Utvecklingssamtal 
Nu är det snart dags för höstens utvecklingssamtal. Samtalen kommer att hållas under vecka 45 och 46. 
Utvecklingssamtalstiderna behöver bokas in snarast på SchoolSoft. Ni hittar dem på startsidan längst ner i högra 
hörnet.  

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.


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 
Vecka 43 Matteprov 
Vecka 44 Höstlov 
Vecka 45-46 Utvecklingssamtal.  

Ha en fin vecka! 
Önskar Cissi och Ullis 



V. 
43

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 
Svenska 

Tyst läsning 

Klara svenskan 
språklära  

Göra klart till 
s.21 och 
 s.30-31 
Sj-ljudet

8.30-9.30 
Matematik 

Vi jobbar klart! 
S.54-105 

8.30-9.30 
Matematik 

Vi jobbar klart! 
S.54-105 

8.30-10.00 
Slöjd/
teknik 

på 
campus

8.30-9.30 
Matematik 

Matteprov 
S.54-105 

9.30-10.00 
Rast

9.30-10.00
Rast

9.30-10.00
Rast

10.00-10.15 
Promenad 

från 
campus

9.30-10.00 
Rast 

10.00-11.00 
Idrott 

ute 
Teori 

Lekar ute 

11.00-11.20 
Ombyte 
dusch 

10.00-11.00 
Idrott 

Inne 
Lek och rörelse 

Dans 

11.00-11.20 
Ombyte 
dusch 

10.00-11.20 
svenska 

Vi skriver text på 
dator.

10.15-10.30 
Engelska 

Grammatik 

10.30-11.20 
Svenska 

Solhjärtats hemlighet 
Vi läser kap 5 i 
klassrummet.

10.00 -10.45 
Bild 

Göra klart 

10.45-11.20 
Svenska 

Språklära 
 s.30-31 
Sj-ljudet 

Lilla Aktuellt

  11.20-12.30 
      LUNCH + RAST

12.30-13.15 
Matematik 

Vi jobbar klart! 
S.54-105 

13.15-14.00 
Engelska 

Repetition av  
kapitel 1-8

12.30-14.00 
Biologi 

Göra klart 

12.30-14.00 
Geografi 

Göra klart 

12.30-13.30 
Idrott 

inne 
Bollspel 

13.30 
Ombyte 
Dusch 

12.30-13.00 
Engelska 

Repetition av  
kapitel 1-8 

13.00-13.15 
Promenad 

till campus 

13.15-14.00 
Musik 

Melodi, notvärde.



Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Individuella matteläxor 
skickas med hem under 

veckan. 

Blankett inför 
utvecklingssamtal skickas 

med hem.

  Skrivuppgift till 
Solhjärtats 
hemlighet.  

Matteprov 

Blankett inför 
utvecklings-

samtal lämnas 
in.


