
VECKOSCHEMA 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Svenska 

Ny läsläxa 
Kom ihåg att ta med 

läsdagboken! 

Vi tränar till 
diktamen 

Svenska 

Ny läsläxa 
Kom ihåg att ta med 

läsdagboken! 

Vi tränar till 
diktamen 

Matematik 

Klockan, fem i 
halv, fem över 

halv

Matematik 

Klockan, vi 
övar

Musik 
med Linus 

Melodispel och 
rytmer

9.00                                                R  A  S  T           

9.30

10.40

Matematik 

Klockan, hela 
timmar och 

över

NO 

Blodet och 
andningen

SO 

IslamMatematik 

Klockan, fem i 
halv, fem över 

halv

10.50                                L  U  N  C  H     +     R  A  S  T

12.00 Svenska 

Veckans ord: 
blad, blev blir, blivit, bra, 

fråga, fram, från, sko, skog  

Vi tränar till 
diktamen 

Bild/slöjd 

Tema: 
vårtecken 

Svenska 

Göra klart

Svenska 
datorskrivning 

Berättande 
texter  

Vi tränar på: 
inledning 
handling 

avslut

Idrott inne 

Mello 
musiklekar 

Vi byter om och duschar

12.45 

13.30

Engelska 

My family 

Idrott ute 

Kaninmamman 
i Hjorthagen 

Inget ombyte behövs! 

Svenska 

Diktamen
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Idrott inne 

Cowboys och 
sheriff  

Vi byter om och duschar 

Matematik 

Klockan, vi 
övar

Lärarnas  
planerings-

dag 

Ingen skola denna 
dag, men fritids och 
förskolan har öppet 

som vanligt. 



Hej på er alla! 

Måndagen den 8 mars har lärarna planeringsdag.  
Ingen skola denna dag, men fritids och förskolan har öppet som vanligt. 

Vårens utvecklingssamtal närmar sig med stormsteg. Vecka 11 kör vi igång och på grund av det 
rådande Coronaläget kommer inga fysiska möten att ske denna gång. Jag har utforskat olika möjligheter 
för digitala utvecklingssamtal och kommit fram till att zoom-möten är smidigast. 

Hur bokar jag tid för utvecklingssamtal? 
I år kommer anmälan till utvecklingssamtalen att ske elektroniskt, i ett program som heter Doodle. I 
Doodle har jag listat vilka tider som finns tillgängliga och ni kan enkelt boka in er familj på en ledig 
tid. Länken till min Doodle hittar ni här i veckobrevet. Jag önskar att alla föräldrar går in på Doodle och 
bokar en tid så fort som möjligt. Då man har bokat en tid försvinner det tidsalternativet för de övriga, så  
det är först till kvarn som gäller! :) 

Gör så här: 
Länken till min Doodle hittar ni HÄR.  
1) Kryssa i tiden du har valt 
2) Spara 
3) Skriv in elevens namn 
4) Notera tiden i din kalender :) 

Hur går det digitala utvecklingssamtalet till? 
Det är viktigt att eleven medverkar i själva 
utvecklingssamtalet. Eftersom vissa elever kanske är  
på eftis under den tiden ni har valt finns det två alternativ för dem. 

A) Om ni inte har hunnit hämta ert barn från eftis kan eleven sitta med mig i klassrummet på 
utvecklingssamtalet och ni föräldrar kopplas in i mötet digitalt via zoom. 

B) Om ni redan har hämtat ert barn för dagen kan både elev och föräldrar sätta sig framför datorn. Där 
kan ni tillsammans delta i utvecklingssamtalet hemifrån.  
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https://doodle.com/meetme/qc/hfjgB6AP8m


Vänligen meddela mig vilket alternativ ni väljer så jag vet om jag ska hämta eleven från eftis eller inte. 
Jag kommer att skicka ut en möteslänk till er innan ert utvecklingssamtal. Länken kommer till er epost. 
Klicka på länken och vänta på att jag ger er åtkomst till mötet. Om det skulle vara så att tekniken 
krånglar så hörs vi per telefon och så guidar jag er vidare. Mitt telefonnummer är: 070-181 90 53 

Gör så här för att ansluta till mötet: 
1) Logga in på din e-post och öppna mailet från mig 
2) Klicka på länken med inbjudan till mötet 
3) Vänta på att jag ger er åtkomst till mötet 
4) Godkänn video- och ljudinställningarna så att vi hör och ser varandra. 

På tisdagen skickar jag hem trivselblanketten som ni får fylla i hemma innan ert samtal. Den lämnas in till 
mig INNAN utvecklingssamtalet så att jag hinner förbereda mig. Det ska bli trevligt att få se er alla! 
Trevligast hade det varit att ses ”live”, men detta blir bra det också!  

Isarna runt skolan: 
Vi vill än en gång påminna om att det är förbjudet att beträda isarna runt skolan (gäller även diken och 
vattnet vid slottsparkeringen när man går till eller från skolan). 

Kom ihåg att plasta in den nya matematikboken så håller den sig fin längre! Tack på förhand! 

Kom ihåg ombyte till idrottslektionerna på torsdag och fredag! 
Jag påminner er om att vi alltid byter om och duschar efter idrottslektionerna inomhus. 

Covid 19 - Följande gäller fortfarande på Gripsholmsskolan: 
Pandemin är inte slut än, och vi vill påminna er alla om att vara uppmärksamma! 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 tills du är frisk och stanna därefter hemma ytterligare två dagar 
symptomfri innan du återkommer till skolan. Tack! 

Ha en fantastiskt fin vecka, hälsar Fanny 
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Veckans läsläxa i Diamantjakten:  
Kapitel 24 
(läs 15 minuter varje dag) 

Måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Individuell 
matematikläxa.
Matematikboken 
skickas hem. 
Kolla efter den 
gula lappen. 

Fanny kollar 
matematikläxan 

Diktamen! 
Veckans ord:  
flera, flyger, 
kvar, stora, stol, 
stad, står, 
svara, svenska, 
svår 
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