
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15-9.00


Svenska

Veckans bokstav

Boken s.57-58

8.15-9.00


Matematik

Boken s.174-177

8.15-9.00


Svenska 

Boken s.59

8.15-9.00


Svenska

Bokstäver


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.57-58

9.30-10.25


Matematik

Boken s.174-177

9.30-10.25


Idrott inne

Stationer

9.30-10.25


Svenska

Jobba klart i boken.


Bokstäver

9.30-10.15


Idrott ute

Apotekarängen 

pulkaåkning

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 

deluxe

11.30-12.15


Idrott ute

Apotekarängen 

pulkaåkning

11.30-12.15


Matematik

Boken s. 178-181


11.30-12.40


Matematik

Antal

12.00


Bild

Foto


Snögubbar

12.15-13.30


Matematik

Boken s. 170-173

12.20-13.30


NO

Kroppen

12.15-13.00


Engelska

Boken s.20


13.00-13.30

Svenska

Högläsning

12.45-13.30


SO

Samarbetsövningar

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Idrott inne: Ombyte 
och dusch.

Idrott ute: 
Apotekarängen

Idrott inne: Ombyte 
och dusch.

Idrott ute: 
Apotekarängen.

Veckans kom ihåg

Björnar vecka 3

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Blixten kommer 
tillbaka.

Läxan delas ut:

Svenska:

Kapitel 16

Matte: Stencil 
tiokompisar och 
femkompisar. 

Blixten flyttar hem 
till…

Veckans läxa



Veckobrev v.3, 
Det har varit härligt att starta vårterminen och träffa alla björnar igen. 
Veckan har bjudit på en hel del snö till allas glädje. Vi hoppas att den 
nu får ligga kvar ett tag. 

På våra idrottslektioner ute på tisdagar och fredagar passar vi på att gå 
till apotekarängen och åker i backen. Pulka, stjärtlapp, madrass och 
skidor får man ta med (ej snowracer). 

I svenskan fortsätter vi repetera bokstäverna och träna på finskrivning 
och hur vi skriver våra bokstäver, men även en ny veckans bokstav. 

I matematiken börjar vi jobba med diagram, datalogiskt tänkande och 
antals uppfattning. Från och med nästa vecka, och några veckor 
framöver, kommer vi till läxa att skicka med en stencil hem med 
uppgifter istället för matteboken. Stencilen kommer ligga i den gröna 
mappen tillsammans med svenskaläxan. 

I SO pratar vi om värdegrund och hur vi är mot varandra, samt 
samarbetsövningar. 

I NO fortsätter vi med kroppen. Denna vecka pratade vi om och 
testade hur vår hörsel fungerar. Nästa vecka ska vi testa våra 
smaklökar. 

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. 

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


Om någon i närmaste familjen testar positivt för corona ska även era 
barn hålls hemma till alla är friska. Detta för att skydda oss som 
jobbar på skolan och elever från smitta. 
 

Vi önskar er en trevlig helg! 
Michaela, Gaurav och William  


