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Åk 3 vecka 42 

 

Tack för vecka 41! Nu kör igelkottarna vidare mot vecka 42!



Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30	-	9.30		

Svenska	
Veckans	ord	Kap.6	
Legilex	kartläggning	

Lärare:Christian

8.30	-	9.30	

Matematik	
S.78-81	

Lärare:Christian

8.30	-	9.30		

Svenska	
Språknycklar	-	
faktatexter	
S.18-19	

Lärare:Christian

8.30	-	9.30	

Matematik	
Favorit	matematik	

S.82-85	

Lärare:Christian

08.30	-09.30		

NO/SO	
Tema	

Forntiden	och	
jägarstenåldern	

	Lärare:Christian

RAST 09.30 - 10.00 RAST 09.30 - 
09.45

10.00	-10.45	

Musik	
Melodi	

Lärare:Linus	
Fagerström

10.00	-11.00	

Svenska	
Nyckeln	till	skatten	

Kap.8	s.56	
+	

Arbetsboken	Kap.8	
S.20-21	

Lärare:Christian

10.00	-11.00	

OBS.	Renata	
Chlumska	och	
Christer	skog	

Lärare:Christian

10.00	-11.00	

NO/SO	
Tema	

Forntiden	och	
jägarstenåldern	

Lärare:Christian

09.45	-10.45	

Idrott	&	Hälsa	
Bollspel	

Lärare:Christian

LUNCH OCH RAST 11.00 - 12.00 

12.00-13.00	

Matematik	
s.74-77	

Lärare:Christian

12.00	-13.00	

Idrott	&	Hälsa	
Bollspel	

Lärare:Christian

12.00	-12.45		

Matematik	
Favorit	matematik	
Göra	klart	timme	

Lärare:Christian

12.00	-12.45		

Slöjd/Bild	
Göra	klart	timme	
Bild/slöjduppgift	

Lärare:Christian

12.00	-12.45		

Engelska	
Magic!	Kap.5	
Workbook	
s.22-25	

Lärare:Christian

13.00	-14.00	

Idrott&Hälsa	
Ute	

Bollspel	

Lärare:Christian

12.45	-	
13.30		

Engelska	
Magic!	Kap.5	
Textbook	
s.30-33	

Lärare:Christian

12.45	-	
13.30	

Slöjd/Bild	
Göra	klart	timme	
Bild/slöjduppgift	

Lärare:Christian

12.45	-	
13.30	

Svenska	
Avslutning	på	veckan	-	

lilla	aktuellt	

Lärare:Christian



Vad gjorde vi vecka 41? 

I matematiken har eleverna jobbat med multiplikationstabellerna 5, 10, 2, 4 och 

multiplikation med 10 och 100. Eleverna har också jobbat på skolplus.se med 

multiplikationstabellerna 1-10 och blandade tal. Jag kommer lägga in flera uppdrag 

på skolplus.se med jämna mellanrum så det finns möjlighet för eleverna att logga in 

hemma och öva mera om de önskar fördjupa sina kunskaper. (V.41, s.62-73 i favorit 

matematik) 

Läxor och kom ihåg v 42

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Idrott:	Utomhus,	
ombyte	och	
Dusch	

Idrott:	Inomhus,	
ombyte	och	
dusch	

Legilex	
kartläggning	i	
svenska	

Läxa	i	Svenska	
lämnas	in	

Läxa	i	matematik	
lämnas	in	

Läxa	i	Svenska	
delas	ut	

Läxa	i	matematik	
delas	ut	

OBS.	Renata	
Chlumska	och	
Christer	skog	

Idrott:	Inomhus,	
ombyte	och	dusch	

http://skolplus.se
http://skolplus.se


I SO har eleverna haft klassråd om vad som kan förbättras på Gripsholmsskolan. 

Eleverna kom med många fina förslag och igelkottarnas klassrepresentanter kommer 

att föra fram klassens vilja och förslag på lilla elevrådsmötet med biträdande rektor 

v.42. Eleverna har också gjort en EQ-övning (Emotionell intelligens) som övat 

elevernas samarbetsförmåga, koncentrationsförmåga och kommunikationsförmåga. 

I NO har eleverna jobbat klart med spår efter istiden och nu kommit in på djuren och 

människan under istiden. Vi har gjort ett kunskapstest om Cromagnon-människan och 

börjat läsa om djuren på istiden. 

I engelska jobbat klart med Magic! Chapter 4 ”In space”. (S.24-29 i Magic! Textbook 

och s.18-21 i Magic! Workbook.  

I slöjden har eleverna jobbat klart med många olika projekt. Bland annat tyggrodorna, 

varma och kalla färger (varm fisk i ett kallt hav), höstlönnlöv med pastellfärger och 

färglära och färgcirkeln. Jag har skickat hem de färdiga projekten och de som inte har 

blivit klara fortsätter färdigställas v.42. 

I svenska har vi jobbat med Kapitel 7 ”Cupen” sidorna.49-55 i läseboken ”Nyckeln 

till skatten”. Eleverna har också jobbat med att förstå vad målen för Kap.2 i 

språknycklar (s.15-17) betyder, hur faktatextanalys fungerar och hur VÖL-diagram 

fungerar (Vet, önskar veta, lärt mig). 

I idrotten har eleverna haft bollspelsvecka. Fokus har legat på fotbollsteknik 

(passningar, avslut och småspel), handbollsteknik (passningar, avslut och målvaktspel 

i spelsituationer). 



Kontakt 

När ni vill få kontakt med mig så ber jag er kontakta mig via SchoolSoft. Önskar ni 

att bli uppringda av mig, så skicka ett meddelande på SchoolSoft så bokar vi in en 

telefontid. Det finns också möjlighet att boka in digitala möten med mig. All min 

kontakt till er föräldrar sker via SchoolSoft/Skolans hemsida så gå gärna in där varje 

vecka. Veckobrev/veckoschema kommer finnas på skolans hemsida. 

Frågor gällande schoolsoft samt handledning sköts av Ia Husberg 

(ia@gripsholmsskolan.se). 

Katarina Hedman på kansliet når ni under telefontiderna kl 9-10 och 13-14 varje dag. 

Vid frågor/funderingar kring ämnen som jag inte undervisar, kontaktar ni den lärare 

som har det ämnet. 

Utvecklingssamtal hösten 2020: Under v 45-46 kommer jag hålla utvecklingssamtal 
med ert barn och er föräldrar här på skolan. Det har gått ut information till er 
föräldrar på SchoolSoft, läs gärna igenom den så ni känner till vad som gäller. Jag 
kommer skicka ut mer information när man kan boka sin tid för samtalet. Vid frågor 
kontakta gärna mig på SchoolSoft.  

Läxor 

Läxor (7/10 - 13/10): Läsläxa kapitel 7 ”Cupen” Ert barn läser minst 4 gånger 

under veckan i minst 10min/gång. Hela kapitlet ska man ha läst 2 gånger. 

Hinner man läsa kapitlet 2 gånger så väljer man en egen bok som man läser 

resten av tiden. Matematikstencilen, barnen tränar multiplikation, ni får gärna 

rätta era barn läxa. 

mailto:ia@gripsholmsskolan.se


Viktigt meddelande till alla föräldrar 

Elever på Gripsholmsskolan har berättat till sina föräldrar om några män 
i en silverfärgad skåpbil som sökt kontakt med barnen på väg till och 
från skolan under denna vecka. Gripsholmsskolan informerar polisen om 
detta. Vid frågor kontakta rektor Nina på tel 070 1009050. 

Påminnelser 

•Fyll i kommentarsfältet när ni frånvaroanmäler ert/era barn.


•Kom ihåg att gå igenom veckobrevet med era barn.


Viktiga datum: 

Viktiga datum: Utvecklingssamtal v.45-46 

Hör av er om ni har frågor eller funderingar!

Trevlig helg igelkottar!


