
Välkomna på föräldramöte!

15 augusti 2022



Klasslärare: Andreas Wikblad

• E-mail: andreas.wikblad@gripsholmsskolan.se


• Mobil: 070 100 82 33 eller 076 033 52 91
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Min målsättning:
• Tydliga ramar och gränser.


• Eleverna ska känna trygghet.


• Utmanande och uppbyggande lärande.


• Positiv förstärkning.


• Personliga relationer till eleverna.


• Differentierad undervisning.


• Tydlig och rak kommunikation mellan 
lärare-elev-hem.



Grundschema 
årskurs 5 Ekorrar



Gruppindelning under musiken
Grupp A  

Har musik sista lektionen på fredag 13:00-14:30 
med Linus på Campus under höstterminen. 

• Charlie


• Felicia


• Jonathan D.


• Erik


• Carl-Otto


• Vera


• Edith


• Filip


• Jonatan V.


• Stellan


• Jonathan W.


• Mathilda

Grupp B 

Slutar kl 13:00 på fredagar. Har musik under 
vårterminen istället. 

• Ella


• Julian


• Ruth


• Viktor


• Pelle


• Greta


• Martin


• Arvid


• Anton


• Knut


• Stina


• Sebastian



Lärare

Ulrika Öhlin Alberti

Religion, geografi, 
biologi och idrott

Kemi och fysik Musik



Lärare

Teknik Slöjd



Speciallärare och stödpersoner

Stödpersoner åk 5-6Speciallärare åk 4-6

Almira Velic



Elevhälsoteamet

Logoped Linda Granfors Sundell. 
Som logoped kommer Linda främst att fokusera på elever i 
åk F-3 men är självklart även tillgänglig för personal och 
elever i de högre årskurserna.

Linda kommer att ha ett nära samarbete med speciallärarna 
och fokus kommer att ligga på att stötta elever med 
språkliga svårigheter, artikulationssvårigheter eller 
svårigheter med läs- och skrivinlärningen. 

Vid frågor går det bra att kontakta Linda via Schoolsoft.

Kuratorer

Till elevhälsoteamet hör också 
skolsköterskan Mary-Ann Lunde.



• Vad ansvarar du som 
vårdnadshavare över? 
Diskutera i grupper på 3-4 
personer!

Ansvarsfördelning



Trivsam skola
• KiVa Skola är ett åtgärdsprogram mot mobbning som baserar 

sig på forskning.


• Arbetet delas upp i två delar:


1. Förebyggande mobbningsarbete (Alla lärares 
uppgift. Sker kontinuerligt)


2. Akuta ingripanden vid misstanke om mobbning 
(Trivsam skola teamet och klassläraren reder ut, 
vidtar åtgärder och följer upp)


• Läs mer här: https://www.kivaskola.fi/what-is-kiva/


• Handbok för föräldrar https://data.kivakoulu.fi/foraldrar/
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Att tänka på!
Schoolsoft: 

• Anmäl frånvaro i Schoolsoft.


• Ansök och om ledighet på Schoolsoft. 
(Spara helst familjeledigheten till loven)


• Använd Schoolsoft för att skicka 
meddelanden till lärare.


• Uppdatera dina kontaktuppgifter på 
Schoolsoft.

Praktisk info: 

• Läs veckobrevet på skolans hemsida https://
gripsholmsskolan.se/ekorrar/ Där finns:


- Veckoschemat


- Läxor


- Aktuell information


• Inga föräldrars bilar på personalparkeringen på övre gården.


• Cyklar ställs vid cykelställningarna. Cykelhjälm ett måste.


• Kläder efter väder. Vi är ute alla raster!


• Skriv namn i kläderna. Använd gärna en klädpåse som får hänga 
på elevens krok.


• Inget godis eller tuggummi i skolan.
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Föräldraråd och klassföräldrar
• Föräldrarådsrepresentanter 2022-2023


 Johanna Piri


 Jesper Åkerlind


Suppleant: Pernilla Åkerlind


• Klassföräldrar 2022-2023:


 Maria och Karl-Vilhelm Ståhle


 Johanna Elgholm och Jesper Karlsson


Johanna och Kari Piri


Agnes och Olle Lindberg

Uppgift: Representera klassen 
vid föräldrarrådsmötena som 

hålls 1-2 gånger/år

Uppgift: Hitta på och ordna 
aktiviteter för klassen utanför 

skoltid.

Diskutera möjliga 
klassaktiviteter i grupper 

på 3-4 personer!



Första skolveckan
Onsdag 

• 8:30 Gemensam samling på fotbollsplanen.


• Klasslärardag fram till 13:00


Torsdag 

• 8:30 Matematik med Andreas


• Klasslärardag fram till 13:00


Fredag 

• 8:30 Kemi med Cecilia i klassen.


• Grupp B slutar 13:00


• Grupp A har musik med Linus på Campus och slutar 14:30.




