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8.15
 Svenska

Magiska kulan 
läsegrupper

Biblioteksbesök 
vid Mariefreds 

bibliotek

8:30-9:30


Komihåg era 
lånekort/
lånekoder!

Matematik

Bingospel


Additionsruta

Idrott (ute)

Talets bo

Stafetter

Idrott (ute)

Bollen på 

sin plats

9:00
R A S T R A S T R A S T R A S T 

9.15

9.30 Matematik

16. Tiotalsövergång 

från talen 2, 3, 

4 och 5

Svenska

Svenskaraketen


Motsatsord

Matematik

17. Tiotalsövergång 

på tallinjen

Matematik

18. Problemlösning

10.00 Svenska

Tystläsning

10.15

10.25 LUNCH + RAST
11.45 NO/Slöjd


Bondgårdens 
djur


Vad kan du om 
bondgården?


/ Sykort


Svenska

Magiska kulan 

arbetsbok

Bokstaven Åå


s. 60-62

Engelska/SO

Toys/Trivsam 

skola

NO/Slöjd

Bondgårdens 

djur

Vad kan du om 
bondgården?


/ Sykort

Svenska

Diktamen


Veckoreflektion

12.30 RAST RAST

12.45 Musik

med Maria & Gustav

Engelska/SO

Toys/Trivsam 

skola

Blandade ämnen

Jobba klart

13.30 STÖD
 STÖD


14.15

L    Ä    X    O    R
Måndag

Svenska


Läs kap. 24 i 
Magiska kulan 
under v. 12! 

+ läxbok

Tisdag

Matematik

Tränarutan


s. 67

Onsdag
 Torsdag
 Fredag

Svenska

Diktamen


upp, ner, igår, 
idag, förr, nu


GLOSHÄFTEN 
MED TILL 
SKOLAN!
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Åk 1 Delfiner                                  
Hej alla delfinfamiljer! 

Vi jobbar på fokuserat i våra halvklasser. Den här veckan har vi fortsatt med nästa tema i 
Trivsam skola och börjat prata om mobbning. Vi fokuserade på att försöka se skillnad på 
mobbning och på konflikt/gräl - inte alltid så lätt! Eleverna hade mycket frågor och vi hade 
fina diskussioner. På bilden parmålade vi konstverk tillsammans. Eleverna uppskattade detta 
och tyckte det var en rolig bild- och samarbetsövning. Be dem gärna berätta hemma! 

✏  Diktamen 
Ord inför v. 12:  upp  ner  igår idag förr  nu 

❌  Ingen inneidrott nästa vecka 
Inneidrotten utgår nästa vecka pga. biblioteksbesök och teater i gymnastiksalen. 

📚  Biblioteksbesök på tisdag 
På tisdag kommer vi besöka Mariefreds bibliotek tillsammans. Vi GÅR från skolan 8:15, så det 
är viktigt att alla är i tid. Jag vill att eleverna har med sig sitt lånekort eller inlogg till sitt 
lånekort och eleverna har då möjlighet att låna hem max två böcker per elev. Lånet är alltså 
inte till skolan, utan hem 😊  Vi kommer ha boksamtal med bibliotekarien och även få med oss 
en boklåda till klassen. 

🎭  Teater på torsdag 
På torsdag ska vi få gå på teater i skolans gymnastiksal. Vi kommer få se en föreställning som 
heter ”Hästborttagningen”. Teatern syns inte i schemat då den är kl 11 - eleverna kommer ha 
sin rast efter teatern. 

❗ Fortsatt annorlunda klassupplägg v. 12 
Vi fortsätter med halvklassupplägget ännu under vecka 12. Efter det hoppas vi att vår 
klasskompis slipper gipset och att vi kan återgå till helklass 😊  

👋  Hälsningar från fritids 
Påsklovet närmar sig och vi behöver veta om ditt barn är i behov av omsorg. Anmäl er 
här: https://forms.gle/PVfmxFyHTBzSfL4E9 Anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. 
Sista anmälningsdagen är måndagen den 27 mars. 

Mer information om verksamheten på lovet hittar ni här när det närmar sig: https://
gripsholmsskolan.se/lovfritids/ 

Ha en fin helg, 
Cindy, Maria & Gustav

Viktiga datum: 
21.3 - Besök vid Mariefreds bibliotek 
23.3 - Teater i skolans gymnastiksal 
27.3 - Sista anmälningsdag för påsklovsfritids 
v. 15 - Påsklov

https://forms.gle/PVfmxFyHTBzSfL4E9
https://gripsholmsskolan.se/lovfritids/
https://gripsholmsskolan.se/lovfritids/

