
Vi har nu genomfört alla delprov i svenska i de nationella 
proven. Veckan som kommer har vi två uppsamlingar för de 
som missat de första två delproven. Vi kommer ha ytterligare 
uppföljningar vecka 14. 

Ulrikas föreläsning om hennes tid i Kambodja vart 
framskjutet till denna veckas fredag. 

Idotten på torsdag är denna vecka utomhus där vi tränar 
inför årets Chicken race med löpning i hjorthagen. Tänk på 
att ha bra springskor, kläder och en vattenflaska med. 

På onsdag ska vi på skolbio i Strängnäs. Vi samlas som 
vanligt Kl 8.30 när det ringer in uppe vid våran byggnad. 
Bussen avgår kl 8.40. Vi är tillbaka till lunch. 

Vi har nu fått hem information för att börja sälja kakor inför 
vår klassresa i vår. Vissa var ivriga och har redan fått hem 
försäljningsbladet. Vi kommer att sälja kakor under en tre 
veckorsperiod from den 27 mars. Vi hoppas få in så att vi kan 
åka på en resa till yoump i Kungens kurva. Vi har ännu inte 
bestämt datum, utan vi väntar och ser om vi kan sälja 
tillräckligt för resan först. När vi kommer iväg på resan 
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Björnarnas veckobrev 
Vecka 13

Veckans kom ihåg: 

Måndag: 
Idrott inne: Ombyte 

och dusch. 

Tisdag: 

Onsdag: 
Skolbio Strängnäs. 
Buss avgår kl 8.40. 

Torsdag: 
Idrott ute: Löpning. 
Ombyte och dusch. 

Fredag: 



kommer vi att behöva några föräldrar som kan följa med och skjutsa. Vi hoppas 
kunna åka någon dag i slutet av maj. 

Veckans matteläxa finns på skolplus.se under uppdrag. Det är lite blandade 
uppgifter. Inlogg är ens för och efternamn ihop med små bokstäver, vissa har även 
en 1a efter sitt namn. Lösen: 12345678 

Sista anmälningsdagen om ditt barn ska gå på fritids på påsklovet är på måndag. 
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/ 

Glöm inte läxläsning för de som vill:  
Följande fasta tider för åk 3-6: 
Tisdagar 15-16 i lodjurens klassrum 
Onsdagar 7.30-8.00 i björnarnas klassrum 
Torsdagar 15-16 i lodjurens klassrum 
Det är Almira som håller i detta.  

Viktiga datum 
Vecka 15: Påsklov. 
Fredag 19/5: Klämdag. 
Måndag 5/6 Klämdag. 
Tisdag 6/6 Sveriges nationaldag. 
Fredag 9/6 Skolavslutning. 

Trevlig helg! 
Önskar Michaela och Sara  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http://skolplus.se
https://forms.gle/PVfmxFyHTBzSfL4E9
https://gripsholmsskolan.se/lovfritids/
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30


Svenska

Den magiska dörren 

kap.3

8.30-9.30


Matematik

Boken s.158-161

8.30-9.30


Skolbio 
Strängnäs


Buss avgår Kl 8.40


8.30-9.30


Svenska

Den magiska dörren 

kap. 4

8.30-9.30


SO

Föreläsning med 

Ulrika

9.30-10.00

Rast

9.30-10.00

Rast

9.30-10.00

Rast

9.30-10-00

Rast

9.30-10.00

Rast

10.00-11.00


NO

Kiva skola

10.00-11.00


Engelska

Textbook p. 64-67


Workbook p. 44-45

10.00-11.00


Skolbio

10.00-11.00


Matematik

Boken s. 166-169

10.00-11.00


Matematik

Boken s. 170-173

11.00-11.45

Lunch/ 

Rast

11.00-12.00

Lunch/

Rast

11.00-12.00

Lunch/ 

Rast

11.00-12.00

Lunch/

Rast

11.00-12.00

Lunch/ 

Rast

11.45-12-45


Idrott inne

Med Linda

12.00-12.45


Svenska 

Grammatik


Uppsamling NP 

12.00-12.45


Matematik

Boken s. 162-165

Uppsamling NP

12.00-12-45


Musik


12.00-13.30


Bild/Småslöjd

Med Sara

13.00-13.30


Matematik

Mattemacken

12.45-13.30


NO 

Kiva skola


Uppsamling NP

12.45-13.30


Svenska

Lilla aktuellt


Uppsamling NP

13.00-14.00


Idrott ute

Löpning i Hjorthagen

Schema 
Vecka 13

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxan lämnas in. Läxan delas ut.

Läseläxa Kap 20.


Matematik:

skolplus.se

Veckans läxa

http://skolplus.se

