
Järvarnas veckobrev - vecka 4 

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.


Läxhjälp 
På torsdagar 13.45-14.30 finns möjlighet till läxhjälp för årskurs 4 i Järvarnas klassrum. Gaurav Singla är det som 
håller i läxläsningen. 


Viktiga datum 
V. 8 Sportlov 

Ha en fin vecka! 
Önskar Cissi och Ullis 

 



V. 
4

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 
Svenska 

Tyst läsning 

Klara svenskan 
Språklära 

Ordkunskap-
Klassificering  

S. 40-41

8.30-9.30 
Matematik 
Lika stora bråk, olika 

skrivsätt 
S. 10-13

8.30-9.30 
Matematik 
Tal i blandad form 

S. 14-17 

8.30-10.00 
Slöjd/
teknik 

på 
campus

8.30-9.30 
Matematik 

Vi jobbar klart! 
S. 6-17 

9.30-10.00 
Rast

9.30-10.00
Rast

9.30-10.00
Rast

10.00-10.15 
Promenad 

från 
campus

9.30-10.00 
Rast 

10.00-11.00 
Idrott 

Teori/ute 
Motion och rörelse 

Lekar ute 

Inget 
Ombyte 

men 
överdrags

kläder

10.00-11.00 
Idrott 

Inne 
Lekar 

Avslappning 

11.00-11.20 
Ombyte 
dusch 

10.00-11.20 
svenska 

Tyst läsning 

Klara svenskan 
Språklära 

Ordkunskap - 
Sammansatta ord  

s. 42-43

10.15-10.30 
Engelska 

Grammatik 

10.30-11.20 
Svenska 

Solhjärtats hemlighet. 
Vi läser sid. 106-111 på 

plats och svarar på 
frågor till kapitlet.

10.00 -10.45 
Bild 

Snögubbar 

10.45-11.20 
Svenska 

Göra klart 

Lilla Aktuellt

  11.20-12.30 
      LUNCH + RAST

12.30-13.45 
Matematik 

Vi repeterar  
tal i bråkform 

S. 6-9 

13.15-14.00 
Engelska 

”At the match” 
Textbook s.38-39 

Workbook s.45-48 
Word trainer  
s.19 och 21

12.30-14.00 
Fysik/kemi 

Tankar kring en 
brasa 

Olika material 
Vart tar allting 

vägen? 

Textboken s.4-13 
Arbetsboken s.4-7

12.30-14.00 
Historia 

Vi fortsätter repetera 
vikingatiden 

och introducerar 
medeltiden. 

12.30-13.30 
Idrott inne 

Handboll 

13.30 
Ombyte 
dusch 

12.30-13.00 
Engelska 

”At the match” 
Textbook s.38-39 

Workbook s. 45-48 
Word trainer  
s.19 och 21 

13.00-13.15 
Promenad 

till campus 

13.15-14.00 
Musik 

Notvärde, musikaliska 
tecken, samt 
instrument-
kännedom.



Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Word trainer skickas med 
hem.

  
Matteläxa 

delas ut.
Solhjärtats 
hemlighet. 

Läs sid. 101- 105 
hemma och svara 
på frågorna till 

kapitlet. 
Kom ihåg att ta 
med boken och 

häftet till skolan 
då vi läser och 

svarar på frågor 
till nästa kapitel 

under dagen.

Matteläxa 
lämnas in. 

Engelska glosor. 
Alla tränar på 

de 6 första 
orden i word 

trainer. De som 
vill tränar på 

alla tolv.


