
Lodjurens veckobrev  
vecka 49 

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.


Hej från idrotten! 
På måndag 30/11 ska Lodjuren åka skridskor på Hammarens IP. Vi går 
tillsammans från skolan efter lunch och eleverna bär sin packning själva (packa 
gärna med vattenflaska). Vi kommer tyvärr inte ha tillgång till omklädningsrum på 
IP, men vill man byta om kan man göra det på skolan innan avfärd. Har man inte 
egna skridskor och hjälm finns det att låna på IP. 

Vi åker skridskor fram till kl. 13.15, skoldagen avslutas alltså på IP!




Om ert barn inte får ta sig hem själv från IP vänligen kontakta mig via Schoolsoft 
eller på 070-100 93 76 senast måndag morgon kl. 8.00 (så ordnar vi så att ert 
barn kan gå med en vuxen tillbaka till skolan). 

Hälsningar Linda Friberg 

Viktiga datum 
30/11		 Skridskor på IP

10/12 	 Vinterexpedition, mer information kommer

15/12		 Läxförhör biologi, mer information kommer nästa vecka

18/12		 Terminens sista skoldag, alla elever slutar efter lunchen kl. 12.00


Ha en trevlig vecka!

Önskar Ulrika och Ullis 



Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Tangentträning 

Matematik 
Negativa tal 
s.154-157

8.30-9.30 

Svenska 
Tangentträning 

Matematik 
Storleksjämförelse 
med negativa tal 

s.158-161

8.30-9.30 

Svenska 
Tangentträning 

Matematik 
Vi räknar med 
negativa tal 
s. 162-165

8.30-9.30* 

Svenska 
Tangentträning 

Matematik 
Jobba klart  
s. 154-165

8.30-9.30 

Göra klart 
Matteboken s. 154-165 

TLS 36-37 
Historia s. 6 

Biologi s. 16-18 
Solhjärtats hemlighet

rast rast rast rast Förflyttning till 
idrotten

10.00-11.20* 

Svenska  
Sammanfatta med 

stödord 
TLS s. 36-37

10.00-11.20* 

Historia 
Livet i stan 

Livet på landet 

Textboken s. 26-31 
Arbetsboken s. 6 

Adventskalendern

10.00-11.20 

Biologi 
Lövskogen 
Barrskogen 
Regnskogen 

Textboken s. 62-65 
s. 70-73 

Arbetsboken s. 16-18 

10.00-11.20* 

Svenska 
Solhjärtats hemlighet 

Kapitel 10 
Frågor: Läsförståelse

9.40-11.20  

Idrott  
Ute 

Lekar i Hjorthagen 
Inget ombyte

Engelska 
Kap. 11: Maise and  

the dolphin 
Textbook s. 28-31 
Workbook p. 33-37

Lilla aktuellt 
Glosförhör

  LUNCH + RAST

12.30-13.30 

Idrott  
på IP 

Skridskoåkning på IP 

Skoldagen avslutas 
på IP, kontakta Linda 

Friberg om barnet 
inte får gå hem själv 

från IP. 

12.30-14.00 

Teknik/Slöjd 
Med Simon/Roland 

på Campus

12.30-13.15 

Engelska 
Kap. 11: Maise and  

the dolphin 
Textbook s. 28-31 
Workbook p. 33-37 

Adventskalendern

12.30-13.30* 

Bild 
Ljus 

Adventskalendern

12.30-13.15 

Musik 
Teori/musikhistoria 

Med Linus på Campus

13.15-14.15 

Idrott 
Inne 

Bollkontroll och 
bollspel 

Ombyte och dusch



Läxor

Matematik - fredag 
Mattepapper 

Engelska - fredag 
Word trainer: Alla tränar på de 6 första orden. Vill man träna mer tränar man på alla 12. 
Läs och översätt texten till kapitel 11. 


