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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Matematik 

9. Vad har jag 
lärt mig? 

Svenska 

Fonomix 

lässtund

Matematik 

11. Talet 4 

Matematik 

12. Talet 5 

SO 

Trivsam skola

9.00 
9.30

ombyte
RAST

ombyte
RAST RAST

Idrott 
inne 

motorikövningar 

Idrott 
inne 

lekar 
9.30 
10.00

Matematik 

10. addition 

Musik  

med Linus

Matematik 

taluppfattning 

10.00 
10.15

ombyte ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Småslöjd 
/bild 

bokmärke

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen  

en frukt är 
välkommen med 

till skogen 

högläsning 

NO 

svampens delar

högläsning 

Engelska 

my name

Svenska 

veckan - vad har 
vi lärt oss

12.30 
13.30

Svenska  

läsgrupper  
”Den magiska 

kulan” 
kapitel 1

Svenska  

läslista,  
Huset på Ahlvägen, 
forma bokstäver 

Idrott 
ute 

stafett

Göra klart 
fixa i lådan, göra 

klart saker 
+ extra uppgift 
för de som har 

ordning:) 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor!  

• läsläxan är 
med till skolan, 

kapitel 1 ör 
läst

• idrottskläder 
inklusive skor! 

• matematik: 
tränarutan  

sid 47



Vecka 35 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer! 

Fotografering 
Vi fotas 22 september 8.20. 
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 
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.  
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. 
Folktandvården 
Läs hälsning  från Folktandvården till hemmen på Blåvalarnas hemsida!!  

      ☀ Ha en fin helg!! / Sara & Isabelle

Detta jobbade vi med förra veckan:  

Blåvalarna arbetar väldigt flitigt med matematiken. Vi hinner med så mycket varenda matematiklektion. 
Den här veckan har vi arbetat med två nya och ett för oss välkänt tecken: <, > och =.  

Vi var på skolans bibliotek för att låna varsin valfri bok. 

Vi har övat på att forma bokstäver. Vi börjar nu med alla medsolar, dvs de bokstäver som vi formar som 
motsolar. Denna veckas bokstäver var c, a och å. Det är noga att bokstäverna börjar formas uppifrån och vi 
arbetar neråt. 

På torsdagens uteidrott provade vi en lek som inte fungerade för ett år sedan, fotbollsbrånnboll. Det gick 
sååå bra, härligt!!  

Vi hade en väldigt skicklig tandsköterska på besök på fredagen. Hon fångade intresset och fick dem att vilja 
ta hand om sina tänder. Tänk att de nya tänderna som de får nu ska de ha hela sitt liv så det gäller att ta 
hand om dem!!  

Viktiga datum: 
• 22/9 fotografering 
• 26/9 planeringsdag för skolan, 

fritids har öppet 


