
Schema Igelkottar 
VT Åk 3 vecka 13 

 

Tack för vecka 12! Nu kör igelkottarna vidare mot vecka 13!



Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30	-	9.30	
Svenska	

Veckans	ord	-	Jobba	
med	alfabetisk	ordning	

+	göra	klart	

Lärare:Christian

8.30	-	9.30	
Matematik	
Sid.114-117	

Lärare:Christian

8.30	-	9.30		
Svenska	
Nationella	prov	-	
Skriva	faktatext	

Lärare:Christian

8.30	-	9.30	
Chicken	Race	
Eleverna	får	gärna	ha	
på	sig	något	gult!	

-	
Ombyte	och	dusch	

Lärare:Christian

RAST 09.30 - 10.00 RAST 09.30 - 
09.45

10.00	-11.00	
Musik	

Lärare:Linus	
Fagerström

10.00	-11.00	

Svenska	
Nationella	prov	-	

Skriva	berättande	text	

Lärare:Christian

10.00	-11.00	
NO/SO	

Tema:	Kroppen	

Lärare:Christian

10.00	-11.00	
Utflykt	

Lärare:Christian

LUNCH OCH RAST 11.00 - 12.00 

12.00	-13.00	
Matematik	
Sid.110-113	

Lärare:Christian

12.00	-13.00	

Idrott	&	Hälsa	
Inne	-	Dans	

Lärare:Christian

12.00	-12.45		

Matematik	
Göra	klart!	

Lärare:Christian

Eleverna	slutar	
klockan	12.00	

13.00	-	14.00		
Idrott	&	Hälsa	
Ute	-	Lekar	
utomhus	

Lärare:Christian

12.45	-	13.30		
Engelska	
Göra	klart!	

Lärare:Christian

Glad	påsk!	
-	

Ha	ett	riktigt	
trevligt	
Påsklov!



Vad gjorde vi vecka 12? 
I matematiken har vi fortsatt jobba med talen 0 till 10 000. Vi har övat på subtraktion 

med uppställning, addition med uppställning. Kom ihåg minnessiffran i addition och 

att växla vid behov i subtraktion! Fortsätt gärna repetera positionssystemet med tal 

mellan 0-10000 där hemma. Detta är viktiga grunder i matematik för att kunna förstå 

värdet av en siffra.  

I svenskan har vi gjort delprov B och delprov C. Alla igelkottar har jobbat med ett 

mycket fint engagemang och jag är väldigt stolt över att få vara lärare i just denna 

klass! Vi har nu en paus från ”nyckeln till skatten” I veckans ord har eleverna jobbat 

med tj-ljudet.  Vecka.13 kommer vi att skriva berättande texter på tisdag och 

faktatexter på onsdag. Vi kommer också få stöttning av Birgitta som tidigare har 

jobbat vid Gripsholmsskolan och har en lång erfarenhet av att genomföra nationella 

prov. 

På engelskan har gjort fyra olika hörförståelser som används för kartläggningen av 

elevernas engelskakunskaper i årskurs 3.  

Läxor och kom ihåg v 13

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Idrott:	Ute,	
ombyte	och	
dusch!	

Idrott:	Inne,	
ombyte	och	
dusch!	

Nationella	prov	-	
skriva	berättande	
text	

Nationella	prov	-	
Skriva	faktatext

Chicken	race!	

Eleverna	får	gärna	
ha	på	sig	något	
gult!	

Ombyte	och	
dusch!	

Utflykt	till	
Lottenlund	-	
Eleverna	får	ha	
med	sig	ett	eget	
litet	fika!	

Alla	elever	slutar	
kl.12.00

Glad	påsk!	

-	

Ha	ett	riktigt	
trevligt	påsklov!	



I NO/SO har vi repeterat kroppen med hjälp av Svt arkiv: kött på benen samt jobbat 

med UR:s programserie: vara vänner säsong 2 där vi har diskuterat bus och att 

hämnas.  

På idrotten har vi lekt elevfavoriter, sprungit i hjorthagen samt spelat bollspel varvat 

med meditation.  

Skärtorsdagen: vi börjar skoldagen med att springa Chicken race, tyvärr får vi även 

detta år inte ha någon publik. Era barn behöver ha med sig kläder efter väder och bra 

skor att springa i, handduk till dusch och ombyte. 

Alla slutar skoldagen kl 12.00 och vi skulle därför behöva veta vilka elever/igelkottar 

som kommer stanna kvar på skolan efter kl 12.00. Meddela mig senast på tisdag om 

ert barn kommer stanna kvar på skolan efter kl 12.00 den 1/4. 

Ni som har barn som går hem direkt när de slutar behöver alltså inte meddela mig, 

utan då vet jag att ert barn går hem direkt kl 12.00. För er som har skoltaxi så har 

Katarina meddelat taxin att alla elever slutar kl 12 denna dag.  

Kontakt 

När ni vill få kontakt med mig så ber jag er kontakta mig via SchoolSoft. Önskar ni 

att bli uppringda av mig, så skicka ett meddelande på SchoolSoft så bokar vi in en 

telefontid. Det finns också möjlighet att boka in digitala möten med mig. All min 

kontakt till er föräldrar sker via SchoolSoft/Skolans hemsida så gå gärna in där varje 

vecka. Veckobrev/veckoschema kommer finnas på skolans hemsida. 

Frågor gällande schoolsoft samt handledning sköts av Ia Husberg 

(ia@gripsholmsskolan.se). 

mailto:ia@gripsholmsskolan.se


Katarina Hedman på kansliet når ni under telefontiderna kl 9-10 och 13-14 varje dag. 

Vid frågor/funderingar kring ämnen som jag inte undervisar, kontaktar ni den lärare 

som har det ämnet. 

Läxor 

Inga läxor delades ut vecka 12. Istället har eleverna fått välja en valfri bok att läsa 

samt fått ta med sig matematikböckerna hem om de haft någon halvfärdig uppgift 

som de ville göra klart. 

Matriser 

Matriser öppna vecka 12, 13 och 15: matriserna kommer att vara öppna på SchoolSoft under 

veckorna 12-15 och där kan ni föräldrar tillsammans med era barn ta del av elevernas 

kunskapsutveckling. Ni hittar matriserna i SchoolSoft under fliken elevdokument, ämnesmatris. 

Kom ihåg att matrisen är ett levande dokument och att allt inte syns där. Matriserna kan vara ifyllda 

i 4 färger och på 3 olika steg.

Färgerna som används är VIT, GUL, GRÖN och RÖD.

VIT = denna del av ämnet har ännu inte behandlats 

GUL = eleven är på väg att uppnå kunskapskravet 

GRÖN = eleven har uppnått kunskapskravet 

RÖD = eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet. I händelse av röd ruta i något ämne ska 

speciallärare alltid vara inkopplad, extra anpassningar ska göras och dokumenteras på särskild 

blankett och i vissa fall ska åtgärdsprogram upprättas. 



Påminnelser 

•Fyll i kommentarsfältet när ni frånvaroanmäler ert/era barn.


•Kom ihåg att gå igenom veckobrevet med era barn.


Viktiga datum: 




Viktiga datum: 
v 11 Nationella prov, svenska ——>
v 12 Ämnesmatriser öppna på schoolsoft
1/4 skärtorsdagen. Alla elever slutar kl.12.00.
v 14 Påsklov
19/4 digitalt föräldramöte
v 16-17 läsveckor 

Hör av er om ni har frågor eller funderingar!

Trevlig helg igelkottar!

Mvh. Christian och Anna


