
Vecka 46,47 
Hej hej!  

💦 Bad: På måndag är det dags igen: Falkarna först ut och Lejonen v 48.  
Vi påminner om att bussen avgår 8.15 och väntar inte. 

📌 På förekommen anledning! Alla barn ska ha utekläder, dvs jacka, mössa, etc, på rast. 
Vänligen se till att detta finns i skolan samt påminn barnen om att använda det, tack. Det är bra om 
vi är fler som pratar mer barnen om detta.  
💉 Vaccination: på onsdag med start kl.08.45 och under ca en timme kommer barnen att 
vaccineras. Ni föräldrar som ska närvara är varmt välkomna hit! Ullis kommer att följa med de barn 
som vill och som inte har en förälder med.  
🕯 Adventssamling i kyrkan: enligt fin tradition firar vi första advent i kyrkan på fredag. 

📌  Tidigare stängning: Fredagen den 2 december stänger förskola och fritids kl. 15.30 pga. 
personalens julfest. 
📌 Hälsningar från fritids: 
För att vi på fritids ska kunna planera verksamheten för jullovet måste ni anmäla ert behov av 
barnomsorg. Er anmälan är även viktig för att vi ska kunna hantera personalens önskemål om 
ledighet under jul-nyår.  
Se mer information och anmäl er här: https://forms.gle/AHgnswyhKZ4TfBzs8 Anmäl även om ni 
inte är i behov av omsorg. Sista anmälningsdagen är måndagen den 21 november 2022.  
✂ Vernissage: 
Torsdag den 24/11 kl 15.00-18.00 bjuder fritids på Gripsholmsskolan in till Vernissage i skolans 
gymnastiksal. Vi kommer även att ha ett café i skolans stora matsal. 
Ni föräldrar och elever får jättegärna bidra med att baka något fikabröd till vårt café. Vi ber er att bifoga en 
innehållsförteckning till samtliga bakverk pga allergier. Viktigt! Inga bakverk får innehålla nötter. 
Bakverken lämnas på torsdag morgon vid baren i matsalen. 
Alla intäkter går till välgörande ändamål. 
Välkomna! 
⚽ 🏀 Klassleksaker: tusen tack igen till alla som bidragit till leksaker (hopprep och bollar)och 
förvaringslåda till klassen! Ullis fixar ett slags lånesystem så sakerna kommer tillbaka efter rast. 

❄ Framförhållning: Vinterexpedition: se info på hemsidan. 
19/12:  Julfest i kyrkan kl 18.45-19.30. Mer info kommer. 
Vecka 47 
🧮  Matematik: Introduktion av olika sorters division. 

✏ 📔  Svenska: Vi fortsätter läsningen! Ny texttyp: berättande text, serier.  

🧠 NO: I tema Kroppen läser, skriver och lär vi blodets funktion samt andning/ lungor.  

🧮 📝 Läxor:  
21/11-25/11  Skriv: stavning dubbelteckning 
natt    puss   pigg    dörr   lugg   löss    kall     fått     barr     rädd 
21/11-28/11 Läs: läsning av egen bok eller lånad från skolan. Läsprotokoll: läs minst 10 min, fyra 
ggr i veckan, fyll i.  Om ni vill, finns det möjlighet att låna lite kortare böcker  i olika 
svårighetsnivåer i serien 🌟 ”Stjärnsvenska”. 
Matematik: Favoritmatematik 1B s.  204-205 ”Sallys hinderbana?” 
Ha en fin och avkopplande helg allesammans!🍁     Eleonor och Ullis 

https://forms.gle/AHgnswyhKZ4TfBzs8


Vecka 47       🐯 Årskurs 2 Tigrar🐯

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Samling 
Bad Falkar 

Matematik
🧮  

Problemlösning

Samling 
Matematik

🧮  
Intro	

delningsdivision	
S	162-165

Samling 
Vaccination 
Matematik 

🧮 	
Gör	klart		
S	162-165	
	bl	a

Samling 
Matematik

🧮 	
Favoritma	
Intro	

innehållsdivision
S	166-169

🕯 Advents 
samling i 
kyrkan 

Avgång	från	
skolan,	samling	
övre	gården

RAST  9.00-9.30

Svenska 
📖📝  

Skrivning	

Ny	läxa

Svenska📝  
Läsresan		
Intro	kap	7	
Serier	

Arbetsbok	s	
Ord	att	förstå		
S	42

Svenska📝  
Läsresan		
Läsning	s	
95-101	
Texttyp	

Läsförståelse	
S	43

Idrott/ lek 
ute  

m	Leoparder	

Svenska 
📝  

Arbetsbok	s	
34,35

Svenska📝 	
Läsresan	

Läs	s	95-101		
Textanalys	
Ord	att	stava	
S	44	
Diktamen

LUNCH OCH RAST 10.50-12.00

NO🧠  
Blodet	och	andningen	

Läs		
Stencil

Musik 
Linus 
🎼

🇬🇧  Eng 
Body	

Stencil

Bild/ 
småslöjd 

Tomte,	
skinkpinne

Idrott inne 
👟  

Smörgåsbord

forts NO 
🧠  

Bild/ 
småslöjd 
Tomte,	
skinkpinne

Idrott inne 
👟  
Lek		

Apor	och	lejon	

Gör	klart	
Högläs	

aktivitet 
Med Ullis 
Fakta	om	
Advent	
film	

Avslut 13.30

Medtag	frukt🍌 	
Läxa	ut	

Ma	&	läs-läxa	
in

Medtag	frukt	
🍐

Medtag	frukt	
🍏 	

Idrottsombyte

Medtag	frukt	
🍎

Medtag	frukt	
Idrottsombyte
🍐 	Sv	läxa	in

https://www.youtube.com/watch?v=CmwfeLHYO6U

