
VECKOSCHEMA 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Svenska  

Ny läseläxa 
delas ut. 

Kom ihåg att ta med 
läsdagboken! 

Matematik 

Repetition

NO 

Människo-
kroppen 

Matematik 

Från addition 
till 

multiplikation

Musik 
med Linus 

Musikteori och 
musikhistoria

9.00                                                R  A  S  T           

9.30

10.40

Matematik 

Repetition

Matematik 

Kapiteltest

Svenska 

Vi firar Finlands 
självständighets-

dag 
Idrott ute 

Löpning i 
Hjorthagen 

Vi byter om och 
duschar

10.50                                L  U  N  C  H     +     R  A  S  T

12.00 Svenska 

Vi tränar till 
diktamen 

Veckans ord: 
rolig, hemlig, vanlig, 

lycklig, farlig 

Bild/slöjd 

Julbilar

Svenska 

Diamant-
jaktens 

arbetsbok

SO 

Berättelserna 
om Jesus ur 

Bibeln 

Idrott inne 

Rörelse- och 
konditionsbana 
Vi byter om och duschar

12.45 

13.30

Engelska 

Clothes

Idrott ute 

Kullekar på 
Apotekarängen 

Vi byter om och 
duschar

Svenska 

Diktamen 

Veckans ord: 
rolig, hemlig, vanlig, 

lycklig, farlig
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Idrott inne 

Månadskull 
Vi byter om och duschar 

Matematik 
Från addition 

till 
multiplikation



Hej på er alla! 

Julen närmar sig med stormsteg! Nästa vecka går vi in i december och då 
kommer vi att öppna den första luckan i klassens gemensamma julkalender. 
Det bästa är att du får vara med och påverka innehållet i julkalendern, kul 
eller hur? Jag vill att du hämtar med en liten julklapp till klassens 
julkalender. Tänk på att julklappen inte får vara dyr (max 20 kr), och att 
den ska passa till både en pojke och en flicka. Välj inte heller något ätbart 
(pga allergier). Du ska ha slagit in julklappen hemma så att innehållet inte 
avslöjas. Många elever har redan lämnat in paket, men några saknas 
fortfarande så hämta gärna med julklappen i början av veckan. Varje morgon 
kommer en elev att få öppna dagens lucka och få en liten överraskning... 

Skolsyster Mary-Ann hälsar:  
Nu börjar det bli dags för vaccination mot mässling, påssjuka och röda 
hund i årskurs 2. Nu på onsdag (den 2 december) börjar jag med 
vaccinationerna. Nyckelpigorna vaccineras kl. 09 - 10.00 och 
Myrorna kl. 10 - 11.00. Eleverna kan komma två åt gången. Om 
vårdnadshavare vill följa med så får de vänta utomhus så att jag kan 
hämta dem då det är dags. Detta på grund av Coronaläget och för att 
eliminera eventuell smitta. Tack på förhand!  

På fredag firar vi Finlands självständighetsdag. Grattis Finland! 

På grund av Covid 19 har ledningen på Gripsholmsskolan fattat beslut om följande: 
- Adventssamlingarna i kyrkan den 27 november utgår. 
- Finlands självständighetsdag den 6 december firas den 4 december i klasserna. 
- Nobeldagen den 10 december firas i klasserna. 
- Luciamorgon firas utomhus den 11 december i samband med tre olika föreställningar, inga 
föräldrar inbjudna denna gång. 
- Alla Elevjulfester i åk F-9 utgår denna gång tyvärr. 
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Jullovet är den 19 december 2020 - 10 januari 2021. 
Vårterminen inleds måndagen den 11 januari 2021 enligt schema. 

VIKTIGT! Vi kommer som vanligt att vara ute i alla väder så kom ihåg att fylla på lådan i hallen 
med extrakläder. Många av eleverna saknar till exempel gummistövlar och regnkläder. Vi önskar 
att alla klär sig enligt väder och temperatur.  

En hälsning från ledningen:  
Såvida ditt barn/din ungdom testat positivt för Covid 19 förväntar jag mig att du meddelar mig 
detta på adressen nina@gripsholmsskolan.se på samma sätt som min personal gör det. Vi måste 
alla hjälpas åt för att hålla smittspridningen nere – även på Gripsholmsskolan. Tack! 
Hälsningar rektor Nina 

Ha en fantastisk vecka och en mysig adventstid! 

Hälsar Fanny 
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Veckans läseläxa i Diamantjakten:  
Kapitel 14; Dagboken 
(läs 15 minuter varje dag) 

Måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Matematikboken 
skickas hem. 
Individuell 
matematikläxa 
(kolla efter gula 
lappen) 

Fanny kollar 
matematikläxan 

Matematikboken 
skickas hem. 
Individuell 
matematikläxa 
(kolla efter gula 
lappen)

Fanny kollar 
matematikläxan 

Diktamen 
Veckans 5 ord 
är: 

rolig, hemlig, 
vanlig, lycklig, 
farlig
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