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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

läsgrupper, 
kapitel 2 

Matematik 

13. Tallinjen

Matematik 

14. Favoritsidor 

Matematik 

15. Subtraktion 

SO 

Trivsam skola

9.00 
9.30

ombyte RAST ombyte RAST RAST

Idrott 
inne 

motorikövningar 

Idrott 
inne 

lekar 
9.30 
10.00

Svenska 

klassråd 
+Huset på 
Ahlvägen 

Musik  

med Linus

Matematik 

taluppfattning 

10.00 
10.15

ombyte ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Svenska 

läsa, skriva

högläsning 

Bild 

min svamp

högläsning 

NO 

svampens delar

högläsning 

Engelska 

colours

Svenska 

veckan - vad har 
vi lärt oss

RAST RAST RAST Idrott 
ute 

twist

Göra klart 
fixa i lådan, göra 

klart saker 
+ extra uppgift 
för de som har 

ordning:) 

12.45 
13.30

Svenska  

Skolplus 

💻

Bild 

min svamp 

Svenska  

Skriva sig till 
läsning 

💻

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor!  

• läsläxan är 
med till skolan, 

kapitel 2 är 
läst

• idrottskläder 
inklusive skor! 

• matematik: 
tränarutan  

sid 63



Vecka 36 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer! 

Tandutmaningen 
Vi fick besök av en helt underbar tandsköterska! Hon fångade barnens intresse från början till 

slut🌟 . Vi fick en utmaning av henne som vi ska anta. Om vi lyckas bra har vi möjligheten att 
vinna en resa till Kolmården för hela klassen. Det går ut på att Blåvalarna ska borsta tänderna 
morgon och kväll samt hålla sig från godis och läsk på vardagarna i två veckor (men sedan 
fortsättningsvis ockås, förstås!). Jag kommer fråga vilka som har borstat tänderna kvällen 
innan och aktuell morgon och fylla i hur många som har gjort det.  
Lyxektioner 
På onsdagar och torsdagar har jag stödlektioner för Blåvalar kl 
13.30-14.00. Det kan gälla att göra ikapp något eller få öva extra på 
något. Det handlar främst om svenska och matematik. Om jag ser att 
vi behöver göra upp en planering över flera veckor kommer jag höra av 
mig så att ni vet. Hör av er om ni undrar något om detta!  

Nu finns det svamp i skogarna! 
Ha en fin helg!   / Sara & Isabelle

Detta jobbade vi med förra veckan:  

Vi har arbetat med additon på olika sätt. 
Vi har dels arbetat i boken, dels har vi spelat 
additionsspel, läggspel samt stansrutor. Stansrutorna 
är självrättande. Stansrutan du ser här handlar om 
talet 3. Du går varvet runt och räknar efter om det har med talet 3 och göra. Om det har det så stansar 
man hål där. När du är klar håller du upp facit bakom och om alla stanshålen blir gråa så har du stansat 
rätt rutor. Detta engagerade Blåvalarna:)  

Första gången med läsgrupperna var det denna veckan! De läste fint för varandra och vi pratade mycket 
innan om hur man stöttar varandra i grupperna. Låt ”läsfel” gå förbi, vi rättar inte varann inom gruppen. 
Om någon ber om hjälp att läsa ut ett ord så hjälps man åt i gruppen.  

Vi har tillverkat fina bokmärken som de har i sina böcker som vi lånat på skolans bibliotek.  

Vi har läst mycket tillsammans med körläsning: ett kapitel i ”Huset på Ahlvägen” och en liten bok om 
svampar.  

Viktiga datum: 
• 16/9 skoljoggen 
• 22/9 fotografering 
• 26/9 planeringsdag för 

skolan, fritids har öppet 
• 13/10 föräldrarådsmöte


