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Hej! 


Nästa vecka kommer bli en rätt ”hackig” vecka med en hel del specialprogram. På 
måndag morgon har vi genrep inför Finlands självständighetssamling, som äter upp 
lektionerna innan lunch på tisdag. På onsdag är vi på expedition hela dagen! Så mycket 
som är roligt, men som också stör rutinerna för en del elever i klassen. Vi gör det bästa 
av allt 😊 


Den här veckan har vi fortsatt jobba kring kroppen och den här gången är musklerna 
på tur! Vi har diskuterat hur vi både har muskler vi kan styra och muskler som fungerar 
av sig själva. Hjärtat är en kraftig muskel! Vi har även testat kroppens största muskel, 
lårmuskeln, genom både statiska och dynamiska övningar på idrotten. Muskelvärk, ja 
tack!


Eleverna har den här veckan fått skriva helt SJÄLVA på datorerna för första gången. 
Jag upplevde att det gick nästan bättre då de fick ha varsin dator istället för att 
parskriva. De skrev fina presentationer av sig själva som efteråt lämnades i ett kuvert 
till vår klass-Nisse 🤫  På matten har vi repeterat begreppen dubbelt och hälften. Det 
var svårt att minnas hur man skulle tänka, så vi lägger hela nästa veckas matte på att 
fortsätta öva så att det sen sitter! 💪 


🇫🇮  Finlands självständighetssamling

På tisdag kommer åk 1 att uppträda med Höstvisan på våra två samlingar som vi håller 
för eleverna på skolan. Eleverna får gärna då vara lite finklädda 😊 ✨ 


⛸  Vinterexpedition

Onsdag 7.12 ska vi åka på vinterexpedition till IP tillsammans med Blåvalarna. Vänligen 
meddela mig senast på måndag ifall ert barn behöver låna skridskor eller hjälm. Mer 
information finns här: eller längre ner i brevet.


❄  Åka madrass

Nästa vecka kommer det bli kallare väder igen. Då snön kommer tycker eleverna om att 
åka madrass i den lilla backen ovanför fotbollsplanen. Skolan har inget hjälmtvång för 
att åka i den backen, men om ni föräldrar vill att ert barn ska ha hjälm när hen åker 
får ni gärna skicka med till skolan (vid snö, dvs.). Vi pratar även om detta i klassen 
varför det kan vara bra med hjälm osv, men det är upp till er föräldrar!


Ha en fin helg! 🍂 📚 

Cindy, Maria & Gustav
 Viktiga datum: 

6.12 Storsamling, Finlands självständighetsdag 
7.12 Vinterexpedition 

13.12 Luciamorgon, samling 
19.12 - Julfest i kyrkan 18:45-19:30 
21.12 Sista skoldagen för terminen 

9.1 Vårterminen börjar

https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2022/11/Vinterexpedition-ak-1-2022-1.pdf
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Vi samlas kl. 8.30 på konstgräset. Elevernas utrustning körs i bil 
från skolan till IP så ingen behöver bära något extra.  

Vi vandrar tillsammans upp till IP där vi sedan har lite program 
och åker skridskor. Lunchen äts ca. 12.00 uppe på IP innan vi 
vandrar ner till skolan igen. På skolan tar sedan Fritids över kl. 
13.30. 

Klädsel: för en aktiv utedag, bra skor att vandra i. 
Medtag: skridskor, hjälm och ev ombyte. 

Vänligen meddela er mentor ifall ert barn behöver låna skridskor 
eller hjälm så att vi kan ordna detta, tack. 

Vi ser fram emot en strålande äventyrsdag tillsammans! :) 

// Vinterexpeditionsteamet.
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