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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Matematik 

tallinjen 

Svenska 

vi går till 
skolbiblioteket 

lässtund

Matematik 

7. Är mindre än,  
större än 

Matematik 

8. Är lika med 

Matematik 

taluppfattning

9.00 
9.30

ombyte
RAST

ombyte
RAST RAST

Idrott 
inne 

motorikövningar 

Idrott 
inne 

lekar 
9.30 
10.00

Matematik 

6. Är fler, färre, 
många 

KiVa 

samarbete

Svenska 

veckan - vad har 
vi lärt oss

10.00 
10.15

ombyte ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Småslöjd 

trolldeg

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen  

en frukt är 
välkommen med 

till skogen 

högläsning 

NO 

svampens delar

högläsning 

Engelska 

my name

Vi får 
besök 

folktandvården 

12.30 
13.30

Svenska  

Läsläxan ”Den 
magiska kulan” 

delas ut 

Svenska  

läslista,  
forma bokstäver 

Idrott 
ute 

fotbränn

Göra klart 
fixa i lådan, göra 

klart saker 
+ extra uppgift 
för de som har 

ordning:) 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

idrottskläder 
inklusive skor! 

idrottskläder 
inklusive skor! 

matematikboken 
tränarutan s 31



Vecka 34 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer! 

Denna vecka har det varit väldigt varmt och lite svårt att hålla dem inne. De 
har jobbat superfint och vi har gjort mycket!  

Läsläxa 
På måndag kommer första läsläxan hem. Läsboken och läxboken är hemma i en vecka och båda 
böckerna kommer med till skolan på måndagar. Ni läser ett givet kapitel på en vecka samt gör 
tillhörande sidor i läxboken. Observera att ni låter er Blåval läsa för er och sedan gör ni 
läxbokens sidor till kapitlet. I läxboken ska ni även fylla i en kommentar om hur det gick att 
läsa, bra flyt/svåra ord/stannar vid punkt…  
Sedan kommer de förberedda tillbaka till skolan. Här i skolan kommer vi att diskutera kapitlet 
tillsammns och de kommer läsa för varandra i liten grupp. Böckerna finns i tre olika nivåer då 
de har olika mängd text men det är samma handling i alla. Blåvalarna i en läsgrupp har samma 
textmängd.  
Matematikläxa 
Ibland kommer jag sända med en läxa ur matematikboken. Den läxan är från en dag till en 
annan då vi använder boken i stort sett dagligen. Det är en repetitionsruta så de får visa det 

Detta jobbade vi med förra veckan: 

Vi har övat finmotoriken genom att skapa pärlplattor som det senare sattes snöre i. Blåvalarna kommer få 
en av dessa ”medaljer” i present när de fyller år. 

Vi har läst i vår nya bok huset på Ahlvägen. Den här gången högläste jag och de fick följa med i texten 
med sitt finger. Vi övade på ljud, att ljuda ihop ord och förstå det vi läser. 

Vi har arbetat med antal i matematikboken. Vi har pratat om skillnaden mellan siffra och tal. Vi använder 
siffror för att skriva tal. Siffrorna fungerar som bokstäverna i ord. 0-9 är siffror. Vi har även tvåsiffriga tal, 
t ex talet 10 som består av siffrorna 1 och 0. Siffror motsvarar bokstäver och tal motsvarar ord. 

Vi har även övat på att presentera oss på engelska. ”Hello, my name is…”. 

Pappersflygplan får man inte så ofta vika här men i torsdags gjorde vi just det! Vi kastade iväg planet ute 
och gissade hur många vanliga steg det är fram till planet.Sedan stegades det! Det var inte helt lätt att 

gissa rätt (förutom Leo som i ett kast kastade noll steg😂 ) men med lite träning kan man bli bättre på att 

gissa.  



vi har övat på. Rutan är blå och kallas ”Tröna-ruta”. Ni får arbeta med gamla sidor, om barnet 
har ork och vill men inte framåt i boken.  
Matematik på schemat 
När det är en siffra framför texten på matematiklektionen på schemat så är det ett kapitel i 
boken vi ska arbeta med.  
Folktandvården 
På fredag får vi besök från folktandvården:)  
Hälsning från fritids 
Det är viktigt att ni skriver in i Schoolsoft ert barns vistelsetid och om t ex syskon eller annan 
person i barnets närhet hämtar. 

        ☀ Ha en fin helg!! / Sara & Isabelle

Viktiga datum: 
• 26/9 planeringsdag för skolan, 

fritids har öppet 


