
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15-9.00


Svenska

Veckans bokstav

Boken s.60-61

8.15-9.00


Matematik

Boken s.186-189

8.15-9.00


Svenska 

Boken s.62

8.15-9.00


Svenska

Vilka hör ihop?


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.60-61

9.30-10.25


Matematik

Boken s.186-189

9.30-10.25


Idrott inne

Stationer

9.30-10.25


Svenska

Vilka hör ihop?

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

Redskap

11.30-12.15


Idrott ute

Promenad i 
hjorthagen

11.30-12.15


Matematik

Boken s. 190-193


11.30-12.15


Matematik

Boken s. 194-197

12.00


Bild

Foto


Vinterbilder

12.15-13.30


Matematik

Boken s. 182-185

12.20-13.30


NO

Kroppen

12.15-13.00


Engelska

Boken s.21


13.00-13.30

Svenska

Högläsning

12.15-13.30


SO

Samarbetsövningar

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Idrott inne: Ombyte 
och dusch.

Idrott inne: Ombyte 
och dusch.

Veckans kom ihåg

Björnar vecka 4

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Blixten kommer 
tillbaka.

Läxan delas ut:

Svenska:

Kapitel 17

Veckans ord: Som, 
Att.

Matte: Stencil 
tiokompisar och 
femkompisar. 

Blixten flyttar hem 
till…

Veckans läxa



Veckobrev v.4 
Början av veckan bjöd på härligt vinterväder och vi passade på att åka 
på apotekarängen, vilket var väldigt uppskattat. Vi avslutade veckan 
med lek i regnet i Lottenlund, vi vart blöta, men lika roligt var det 
ändå. 

Det är flera i klassen som har så kallade smart watch, jag vill påminna 
om att dessa måste vara på skolläge när eleverna är här, annars får 
klockan stanna hemma. 

Jag påminner om att läseläxan ska läsas 4 gånger á 10 minuter per 
gång i veckan och sedan besvara frågorna i läxhäftet. Veckans ord 
börjar denna vecka igen efter ett uppehåll, orden skriver ni minst 5 
gånger om ert barn känner sig säker på orden och kan läsa dem 
flytande. Annars tränar man orden tills man kan dem, det betyder att 
kan man dem efter 5 gånger behöver man inte skriva dem någon mer 
gång, men vissa kanske behöver skriva dem 10 gånger för att kunna 
dem, då gör man det.  

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

I matematiken jobbar vi klart vår bok, vilket till stor del är repetition. 
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 fortsätter vi med värdegrund och hur vi är mot varandra, samt 
samarbetsövningar. 

I NO fortsätter vi med kroppen och vårt sinne känsel. Denna vecka 
testade vi våra smaklökar och smakade på citron, päron, grapefrukt 



och salta kringlor och skrev vilken smak de hörde till, salt, surt, sött 
eller beskt. 

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 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  

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

