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Utvecklingssamtal utomhus eller digitalt 
I och med folkhälsomyndighetens skärpta restriktioner kommer ALLA 
utvecklingssamtal från och med nu antingen hållas utomhus eller digitalt. 
Lördagens utvecklingssamtal kommer att hållas ute på skolgården så klä er 
varmt. Hur det blir med samtalen som hålls under v. 46 får vi återkomma till er var 
och en i början av nästa vecka.  

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.

 



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.

 

Hälsning från idrotten 
Snart är det dags att åka skridskor på idrotten, 16/11, mer information kommer i 
nästa veckobrev. Ni kan redan nu börja kolla om ni har skridskor och hjälm 
hemma, har man inte utrustning finns det några par skridskor och hjälmar att låna 
på IP. 

Hälsningar Linda Friberg


Viktiga datum 
Vecka 46 	 Utvecklingssamtalen fortsätter 
16/11		 Skridskor på IP 
15/12 	 Vinterexpedition, mer information kommer


Ha en trevlig vecka!

Önskar Ulrika och Ullis 



Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Kort division med 

minnessiffra 
s.118-121

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Vi övar 

s.122-125

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Division, en nolla i 

kvoten 
s. 126-129

8.30-9.30* 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Räkna klart 
s. 118–129

8.30-9.30 

göra klart 
timme 

- Matteboken s.118-129 
- Arbetsboken (Hi) s. 5 
- Arbetsboken (Bi) s.13 
- TLS s. 26-29 
- SL s. 32-33

rast rast rast rast Förflyttning till 
idrotten

10.00-11.20* 

Svenska  
Faktatext; Fakta eller 

åsikt? 
TLS s. 26-29 

Skriva en egen 
faktatext

10.00-11.20* 

Historia  
Att vara barn för 100 

år sedan 
Textboken s. 8-14 
Arbetsboken s. 5 

Skriva egen text 

10.00-11.20 

Svenska 
Solhjärtats hemlighet 

Kapitel 7 
Frågor: Läsförståelse 

Å-ljudet 
SL s. 32-33 

10.00-11.20* 

Biologi 
Blomväxter 

Textboken s.54-55 
Arbetsboken s.13 

Faktatext om 
blommor

9.40-11.20  

Idrott  
Ute

Engelska 
Kapitel 10 

I´ve got homework 
Textboken s. 24-25 

Arbetsboken s. 29-30 
Word trainer 9B

Engelska 
Grammatikboken  

s. 1-7

Veckans ord 
Lilla aktuellt

  LUNCH + RAST

12.30-13.30 

idrott  
inne/ute 

Bollspel 
Ombyte och dusch

12.30-14.00 

Teknik/Slöjd 
Med Simon/Roland 

på Campus

12.30-13.15 

Engelska 
Kapitel 10 

I´ve got homework 
Textboken s. 24-25 

Arbetsboken s. 31-32 
Word trainer 9B 

12.30-13.30* 

Bild 
Höst

12.30-13.15 

Musik 
Melodi och ackord 

Med Linus på Campus

13.15-14.15 

Idrott 
Inne/ute 

Stationer 
Ombyte och dusch



Läxor

Matematik - mattepapper - lämna in senast fredag 
Kopieringsunderlag 27a: Division med rest

Kopieringsunderlag 28: Kort division


Svenska - läsa - onsdag 
Läs kapitel 7 i Solhjärtats hemlighet. På onsdag kommer vi att arbeta med frågorna som 
hör till kapitel i skolan. Kom ihåg att ta med läseboken till skolan eftersom du behöver 
den när du ska arbeta med frågorna. 

 

Svenska - veckans ord - fredag 
måne

socker

docka 
fågel 
tråkig 
soppa 
torr 
åska 
honung

slagsmål 



