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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Matematik 

Vi räknar med 
pengar

Svenska 

Skriva sig till 
läsning: 

räknehändelser

Matematik 

19. Vad har jag 
lärt mig?

Foto-
grafering 

Vi fotas i 
idrottssalen

SO 

Trivsam skola

9.00 
9.30

ombyte RAST RAST RAST RAST

Idrott 
inne 

lekar 
9.30 
10.00

Matematik 

forts 
räknehändelser 

Svenska 

Forma bokstäver 

Musik  

med Linus

Matematik 

10-rutor 

10.00 
10.15

ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Slöjd 

trollbollar

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen 

  

+en frukt är 
välkommen med 

till skogen

högläsning 

NO 

svampar

högläsning 

Engelska 

colours

högläsning  

Svenska 

veckan - vad har 
vi lärt oss 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

RAST RAST RAST

12.45 
13.30

Svenska  

läsgrupper, 
kapitel 4 

+ Fonomix

Svenska  

Läsa: Huset på 
Ahlvägen

Utesvenska  

läspromenad 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor!  

• läsläxa, kapitel 
4 är läst

• matematik: 
papper



Vecka 38 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!  

Fotografering 
På torsdags morgon fotas vi:) Idrottssalen är 
stängd denna vecka då den är bokad för 
fotografen.  

Planeringsdag måndag 26/9  
Måndagen den 26 september är det 
planeringsdag, fritids har öppet. Meddela här 
om ni är i behov av omsorg på fritids. Sista anmälningsdagen är måndagen den 19 september.   

       Ha en fin helg underbara Blåvalar med familjer!          

           / Sara & Isabelle

Detta jobbade vi med förra veckan:  

Vi har räknat addition och subtraktion med pengar. Det var mycket klurigare att skriva 2kr+3kr=5kr än 
2+3=5. Det var lite snurrigt och lite klurigt när man ännu inte skriver alla bokstäver. Ingen fara! Vi övar 
lite till på det i nästa vecka och det återkommer senare i matematiken:)   

Den här veckans ”skriva sig till läsning” erbjöd pararbete. En i paret valde ett ord ur min hög, de skrev ner 
ordet samt ett ord som rimmar. Vi har även ritat till rimmen. Superfina blir dem! 

Vi har fortsatt öva på att kunna känna igen flera svenska svampar samt kunna namnge svampens delar: 
hatt, lameller, ring, fot, strumpa och sporer. Många Blåvalar känner igen flera svampar! Vi pratar om att 
det finns 10 000 kända svamparter i Sverige (150 000 i världen) och att vi aldrig ska chansa på att det är 
en ätlig svamp!  

Stafetter hade vi på uteidrotten, vi övade på att läsa av 10-rutor. Det fanns förutom matematik och 
rörelse mycket pepp och många skratt i stafetten.  

Bästa lektionen var ändå när vi målade till musik! Vi hade vattenfärger och ett papper indelat i fyra fält, 
ett för varje musikstycke. Först lyssnade vi en liten stund på musiken sedan fick de välja vilken färg de 
behövde och vad de skulle måla i den rutan. De hade en fantastisk inlevelse och både Isabelle och jag gick 

runt och njöt av deras inlevelse❤  

Viktiga datum: 

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

https://forms.gle/gnt9fKjfJgpNh4556
https://forms.gle/gnt9fKjfJgpNh4556

