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Veckans ord-häftet  
(orden ”det” och 
”här”) och 
läsläxboken (kap. 6) 
lämnas in.  

Innekläder och 
handduk med. 

Veckans ord (vi) 
lämnas ut.  
Läsläxan s. (kap. 7 
Efter matchen s. 
32-35) lämnas ut. 

Matteläxan lämnas 
ut, blåa träna- 
rutorna s.  83 och 
87 . 

Matteläxan (blåa 
tränarutorna s. 83 
och 87)  lämnas in.

11:30-12:00 
Svenska

Veckans läxor och kom ihåg

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

8:15-9:00 
Svenska 

Vi börjar veckan 
Läsläxan, veckans 
bokstav och ord 

8:15-8:40 
Puls 

8:40-9:00 
Matematik 

Vi jobbar vidare i 
böckerna

8:15-9:00 

Vi träffar Renata 
Chlumska och 
Christer Skog 

8:15-9:00 
Matematik, 

repetition kap. 10-19

8:15-9:00 
Engelska med 

Michaela 

Numbers 

RAST 
9:00-9:30

RAST 
9:00-9:30

RAST 
9:00-9:30

RAST 
9:00-9:30

RAST 
9:00-9:30

9:30-10:15 
Idrott inne 

Stationsträning 

9:30-10:15 
Matematik 

Kap. 20 
s.82-85

9:30-10:15 
Matematik 

 Kap. 21 
s.86-89

9:30-10:15 
Idrott ute 

i Hjorthagen

9:30-10:15 
Matematik  

Mitt lärande 

Lunch 
10:25-11:00

Lunch 
10:25-11:00

Lunch 
10:25-11:00

Lunch 
10:25-11:00

Lunch 
10:25-11:00

RAST 
11:00-11:30

RAST 
11:00-11:30

RAST 
11:00-11:30

RAST 
11:00-11:30

RAST 
11:00-11:30

11:30-12:20 
Svenska  

Arbetsboken 
s. 25-27

11:30-12:20 
Svenska 

Superhjältar

11:30-12:15 
Idrott ute 

Hinderbana vid 
Lottenlund

11:30-12:15 
Svenska 

Superhjältar

12:20-13:30 
SO 

FN och mänskliga 
rättigheter

12:20-13:30 
NO 

Kompost

12:45-13:30 
Musik 

12:00-13:30  
Bild 

12:15-13:00 
Svenska 

Superhjältar 



 
Vi har haft en fin vecka trots ostadigt oktoberväder. Fredagen avslutades med 
utelek och skattjakt. Hurra! 

Nästa vecka blir det ingen idrott inne på onsdag, eftersom gymnastiksalen är bokad 
av Christer Skog och Renata Chlumska. Vi har förmånen att träffa dem samma 
dag. Spännande. 

Måndagen 19 oktober är det dags för årets första föräldrarådsmöte. Om du har ett 
ärende du önskar ta upp på mötet, kan du kontakta klassens representanter Gustav 
Orrvik och Linda Hietala Arnesson. 

Det går löss på skolan. Kamma igenom era barns hår i helgen för att försäkra er om 
att ni är lusfria. Mer information om huvudlöss finns här och här.  

Utvecklingssamtalen hålls v.45-46 denna termin. Samtalen är obligatoriska. Från 
och med nästa veckas onsdag kan ni boka in er på SchoolSoft. Hör av er om ni inte 
hittar en tid som passar. Under utvecklingssamtalsveckorna kommer också 
matriserna på SchoolSoft att vara öppna för föräldrarna.  

Ifall ert barn är borta: Jag har skrivit ut vilka sidor vi jobbar med i  
veckobrevet. Om ert barn är hemma, hämtar ni barnets böcker i klädlådan efter kl. 
14. Ni behöver inte höra av er innan. Vi förutsätter att barnen jobbar ikapp i 
svenska och matematik. I NO, SO och engelska försöker vi jobba ikapp i skolan. I de 
praktiska ämnen missar man tyvärr bara det roliga vi gör.  

Vi ber er föräldrar att vänta ute på skolgården när ni ska lämna/hämta era barn. 
För att minska smittspridningen vill vi ha så få besökare i skolhusen som möjligt. 

Läxorna i svenska lämnas ut på tisdagar och lämnas in på  måndagar. Matteläxan 
lämnas in på fredagar. Vi jobbar inte i matteboken på torsdagens mattelektion, så 
eleverna har två dagar på sig att göra läxan. Bara de blå träna-rutorna är läxa, 
men man får förstås också jobba ikapp med det man inte hunnit med under 
lektionen. 
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https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/harbotten-och-harsackar/huvudloss/
https://gripsholmsskolan.se/elevhalsa/


Ha en fin helg, vi ses på måndag! 

Johanna  070-100 90 60 
Anita  070–100 82 35 
Linda 070-100 93 76

Information angående sjukdom:  

• Vid minsta tecken på sjukdom så som hosta, magont, snuva, huvudvärk och feber 
måste barnen stanna hemma.  

• Meddela ditt barns frånvaro senast kl. 8:00 på SchoolSoft.  

• Vi önskar även en kommentar i samband med anmälan så att vi ser om det gäller 
sjukdom eller återhämtning. 

• Ert barn är välkommen tillbaka till skolan efter två symtomfria dagar. 


