
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15-9.00

Svenska


Högläsning

Veckans ord JA NEJ 

DET DEN

Veckans bokstav 

8.15-9.00


Matematik

Boken s.138-141

8.15-9.00


Engelska

Boken s.18

8.15-9.00


Svenska

Högläsning


8.15-9.00


Musik 

Med Johanna

9.00-9.30

Rast

9.00-9.30

Rast

9.00-9.45

Rast

9.00-9.30

Rast

9.00-9.30

Rast

9.30-10.25


Svenska

Boken s. 47-49

9.30-10.25


Matematik

Boken s.138-141

9.30-10.25


Idrott inne

Stationer

9.30-10.25


Svenska

Berättelser

9.30-10.15


Idrott ute

Lekar 

10.25-11.30

Lunch/ 

Rast

10.25-11.30

Lunch/

Rast

10.25-11.30

Lunch/ 

Rast

10.25-11.30

Lunch/ 

Rast

10.25-11.30

Lunch/ 

Rast

11.30-12.15


Idrott inne

Kinesiska muren

11.30-12.15


Idrott ute

Löpning hjorthagen

11.30-12.15


Slöjdsalen


11.30-12.40


SO

Julen

11.30-13.00


Bild

Konstnärer

12.45-13.30


Matematik 

Dubbelt hälften

12.20-13.30


NO

Kroppen våra sinnen

12.15-13.30


Slöjdsalen


12.45-13.30


Matematik

Boken s. 142-145

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Idrott inne: Ombyte 
och dusch

Idrott inne: Ombyte 
och dusch.


Vi slutar 13.30 på 
Campus.

Veckans kom ihåg

Björnar vecka 49

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Matteläxan och 
svenska läxan 
lämnas in.


Blixten kommer 
tillbaka.

Svenska läxan 
delas ut.

Kap. 13.

Veckans ord: JA, 
NEJ, DEN och 
DET.

Matteläxan delas 
ut. Tränarutan 

s.139 och 143.

Blixten flyttar hem 
till…

Veckans läxa



Veckobrev v.49, 
Det är kul att se att flera börjar komma tillbaka till skolan. 
Förkylningen verkar passerat de flesta i klassen. Hoppas vi nu håller 
oss friska till jullovet. 

Vi har i år tillsammans i klassen bestämt att vi inte kommer att göra 
något julpyssel, utan att vi istället kommer göra julklappar. Så på 
onsdag eftermiddag kommer vi att husera uppe på högstadiet i 
träslöjdssalen. Vill uppmärksamma er som hämtar när vi slutar 
denna dag att vi avslutar kl 13.30 uppe på campus. Det betyder  
att vi kommer ha lite hemligheter för er föräldrar i björnarnas 
tomteverkstad. 

Vill uppmärksamma att vi fredag den 18/12 slutar kl 12.00. 
Vårterminen startar igen den 11/1. 

Tyvärr på grund av Corona uteblir skolans julfester i år. Jag tänker att 
vi ändå sjunger sångerna vi tränat på i klassrummet, filmar det och 
sedan skickar ut på mail i schoolsoft till er föräldrar. Om det är någon 
som inte vill att deras barn är med på filmen så kontakta mig. Filmen 
är givetvis privat och får inte delas vidare till andra. 

På måndag kommer vi börja öppna klassens adventskalender. I år har 
eleverna fått pyssla ett armband till en kompis i klassen där varje färg 
på kulan står för en fin egenskap hos personen. Vi kommer även att ha 
snällkalendern där vi får utmaningar att göra snälla gärningar och 
varje dag läsa ett kapitel ur boken Jul i stora skogen. 



Följande gäller fortsättningsvis 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. 
Om någon i närmaste familjen testar positivt för corona önskar vi på 
skolan, och ledningen, att även era barn hålls hemma till alla är friska. 
Detta för att skydda oss som jobbar på skolan och elever från smitta. 

I matematiken nästa vecka kommer vi jobba talen dubbelt och hälften. 

I svenskan fortsätter vi i den magiska kulan med en ny veckans 
bokstav och ord. Vi fortsätter utveckla våra meningar vid skrivande av 
berättelser. 

I NO har vi börjat med kroppen, denna vecka kommer vi prata om 
våra olika sinnen. 

I SO kommer kommer vi fortsätta jobba med kristendomen och varför 
vi firar jul och jämföra med hur vi firar jul idag. 

Vi önskar er en trevlig helg! 

 

https://gripsholmsskolan.se/foljande-galler-fortsattningsvis-pa-gripsholmsskolan-2/



