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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Matematik 

17. Addition med 
pengar

Svenska 

Skriva sig till 
läsning: rim

Matematik 

18. Subtraktion 
med pengar

Matematik 

14: räkne-
händelser

SO 

Trivsam skola

9.00 
9.30

ombyte RAST ombyte RAST Skol-
joggen 

  
vi springer i 
Hjortagen 

sänd gärna med 
en springslant

Idrott 
inne 

lekar 

Idrott 
inne 

motorikövningar 
9.30 
10.00

Matematik 

taluppfattning 

Musik  

med Linus

10.00 
10.15

ombyte ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Slöjd 

trollbollar

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen 

vi städar i 
skogen, sänd med 

handskar  

+en frukt är 
välkommen med 

till skogen

högläsning 

NO 

svampar

högläsning 

Engelska 

colours

Bild 

musikmåla

RAST RAST RAST Svenska 
veckan - vad har 

vi lärt oss 
Göra klart 
fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

12.45 
13.30

Svenska  

läsgrupper, 
kapitel 3 

+ Fonomix

Svenska  

Fonomix 
+läsa

Utematte  

10-rutor 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor!  

• läsläxan är 
med till skolan, 

kapitel 3 är 
läst

• sänd gärna 
med handskar 

• idrottskläder 
inklusive skor! 

• matematik: 
tränarutan  

sid 75 

• springkläder, vi 
springer i 

Hjorthagen



Vecka 37 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!  

Skräpplockardag 
Vi vill uppmärksamma skräpplockardagen som arrangeras 17/9. Den vänder sig inte till skolor 
utan till alla. Det är Håll Sverige Rent som arrangerar. Vi plockar skräp på grusvägen till och i 
blåbärsskogen på tisdagens uteskola. Sänd med handskar så att vi inte skadar några händer. 
Jag tar med handsprit så vi gör rent händerna innan vi äter frukt:) 

Skoljoggen  
Tillsammans med över tusen andra skolor i Sverige kommer vi springa Skoljoggen. Vi kommer i 
och med detta även samla in en springslant till den förmånstagare som Skolidrottsföreningen 
har valt ut. Läs fullständig information om Skoljoggen på Blåvalarnas hemsida.  

       🎉 Fredagsmys igen!          

           / Sara & Isabelle

Detta jobbade vi med förra veckan:  

På bilden målades varsin fantasisvamp samt någon som bor i svampen. Det blev mycket fina konstverk! 
Sedan fick de i uppgift att skriva en text om sin svamp och den som bor däri. Detta gjordes på datorerna. 
Vi har ett program som låter för varje bokstav som skrivs in så att de hör det de skriver. Det blev även 
väldigt fina meningar om konstverken! Dessa sitter i Blåvalens pärm och ni får gärna komma in och kika på 
dem när ni hämtar:)  

Vi har arbetat en del vid datorerna denna veckan, både för att skriva text men även för att öva ljud 
(fonetik) och stavning i Skolplus.  

Det märks att vi övade på färgernas engelska namn förra året - vad de kan!  

Vi har även övat på att kunna känna igen flera svenska svampar samt kunna namnge svampens delar: hatt, 
lameller, ring, fot, strumpa och sporer.  

Viktiga datum: 

• 22/9 fotografering 
• 26/9 planeringsdag för skolan, fritids har öppet 
• 13/10 föräldrarådsmöte


