
Blåvalar v 39 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00 Planerings

dag 

  
skolan är stängd  

fritids är öppet 
för de som 

föranmält behov

Svenska 

läsgrupper, 
kapitel 5 

  
vokalernas korta 
samt långa ljud

Matematik 

20. Talet 6

matematik 

programmering

SO 

Trivsam skola

9.00 
9.30

RAST ombyte RAST RAST

Idrott 
inne 

motorikövningar 
9.30 
10.00

Svenska 

att skriva sig till 
läsning: 

”Jag kan…” 

Musik  

med Linus

Matematik 

21. Talet 7 

10.00 
10.15

ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen 

  

+en frukt är 
välkommen med 

till skogen

högläsning 

NO 

svampar, 
livscykel

högläsning 

Engelska 

numbers

högläsning  

Svenska 

veckan - vad har 
vi lärt oss 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

RAST RAST

12.45 
13.30

Svenska  

läsa: Huset på 
Ahlvägen, 

forma bokstäver 

Utesvenska 

läsa 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• läsläxa, kapitel 
5 är läst

• idrottskläder 
inklusive skor  

• matematik: 
tränaruta s 83



Vecka 39 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!  

Bra jobbat med matematikspelet hemma! Jag har förstått att många Blåvalar 

vann över familjemedlemmarna - så skickligt😄 . Så bra att de fick öva 10-

rutor med er på ett lite lustfyllt sätt.  

Höstlov vecka 44 
Vänligen fyll i formuläret i länken nedan så att vi kan planera personalbehov, mat och 
aktiviteter utgående från barngruppens storlek. Vi behöver få ditt svar senast den 10 oktober.  
Tack på förhand!                   https://forms.gle/UTrXt7cBhwWi7PtJA  

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. 
   

       🥳Tack för en fin  

  vecka!          

           / Sara & Isabelle

Detta jobbade vi med förra veckan:  

Den här veckans ”skriva sig till läsning” gav en riktig utmaning! De fick i uppgift att skriva räknehändelser 
till talet 5+3=. Vad är det fem av och blir det tre färre eller tre fler? Vad kommer till som gör att de blir 
fler? Det skulle avslutas med en fråga. Till slut skrev vi ut två exemplar varpå de fick varsitt exemplar som 
de illustrerade med en bild till. Det blev förstås jättefina räknehändelser! 

Vår uteskola var en svampletarestund. Vi plockade inga svampar men de dokumenterade vilka svampar de 
tror att de såg. Många gissningar var mycket bra!! Vi hann även leka en stund, som planerat:)  

Torsdagens stafetter var fantastiska, vilka Blåvalar och vilket samarbete! Den här gången arbetade vi med 

bokstäverna. Vi hade en vinnargrupp som vi grattade men alla hade haft det fint i sina grupper och alla var 

nöjda efteråt🌟  

Vi har börjat öva på numbers 1-10. Vi pratar om att tungan ska synas när man säger three, det är vi inte 
vana vid på svenska.  

Viktiga datum: 

• 26/9 planeringsdag för skolan, fritids har öppet 
• 13/10 föräldrarådsmöte 
• v44  (31/10-4/11) höstlov

https://forms.gle/UTrXt7cBhwWi7PtJA
https://forms.gle/gnt9fKjfJgpNh4556
https://forms.gle/gnt9fKjfJgpNh4556

