
Blåvalar v 41 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

läsgrupper: 
Magiska kulan 

kapitel 7

Svenska 

Fonomix,  
Huset på 
Ahlvägen

Matematik 

25. Subtrahera 
och kontrollera

matematik 

programmering

SO 

Trivsam skola

9.00 
9.30

ombyte RAST ombyte RAST RAST

Idrott 
inne 

lekar 

Idrott 
inne 

motorikövningar 
9.30 
10.00

Matematik 

26. Talet 8

Musik  

med Linus

Svenska 

veckan - vad har 
vi lärt oss

10.00 
10.15

ombyte 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 

family

högläsning  

Matematik 

28. Addition 
med tre termer 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

RAST RAST RAST

12.45 
13.30

Matematik  

talfamiljer

Svenska  

Fonomix, 
forma bokstäver

Utesvenska 

räkna 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor  

• läsläxa, kapitel 
7 är läst

• bra utekläder 
efter väder, vi 
går även om 
det regnar 

• idrottskläder 
inklusive skor  

• matematik: 
papper med 
talfamiljer



Vecka 41 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!  

När vi sätter oss med ett arbete så blir det väldigt lugnt i klassrummet! De är mycket skickliga att 
hålla arbetsro. Vår utmaning just nu är när vi övar på saker med hjälp av spel, så som memory. Samt 
att komma in lugnt till idrotten utan att klättra, hoppa eller ropa. Det är låångt från kaos men lite 
kvar till riktigt skönt:)  

Veckoboken 
Den här veckan hann jag inte skriva kommentarer och sätta klistermärke i veckoböckerna så ni får 
skriva er kommentar först:)  

Besök 
På tisdagens matematik får vi besök av några lärare från Frankrike. Jag kommer dock undervisa på 
svenska som vanligt:)  

Detta jobbade vi med förra veckan:  

Vi genomförde ett klassråd med stort engagemang i frågorna och en fin ordning. Vi har många förslag till 
inköp av klassleksaker. Vi pratade även om att ansvara för de saker vi har då två tennisbollar är borta.  

Vi har övat mycket på att läsa den här veckan. Det läses många böcker i klassen, vilket jag uppskattar. De 
passar på när en uppgift är klar och så har vi egen läsning i schemat ibland. De blir lite förvånade och 
mycket glada när en bok tar slut! Vi kommer snart till bokveckor på skolan då vi uppärksammar läsningen 
extra. Inför det så jag ska hämta en boklåda från biblioteket.  

Vi testade om Blåvalarna har lärt sig siffrorna 0-10 på engelska och de är superskickliga! Så nu lämnar vi 
numbers som arbetsområde.  

Programmeringen går på spår, de är väldigt taggade. De får gärna hitta program för att öva 
programmering hemma men jag kommer inte dela med mig av koderna härifrån, jag vill hålla Blåvalarna 
någorlunda samlade. Det finns säkert andra appar/program som övar detta. 

Läsgrupperna fungerar mycket bra nu! De sitter i sin grupp och läser en mening var, alla följer med i texten 
så att man kan ta över när det är ens tur. SAMT att man lär mig massor av att följa med i texten när 
någon annan läser!  



Föräldraråd 

Den 13 oktober är det föräldrarådsmöte. De som ställer upp som representanter för Blåvalarna är 
Alexandra, Theas mamma och Ewa, Axels mamma. Fundera över detta till nästa läsår, vi behöver 
nya som ställer upp. 

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  

Utvecklingssamtal 

Våra utecklingssamtal kommer ligga under veckorna 46 och 47. 

   

       Ha en fin helg!!          

           / Sara & Isabelle

Viktiga datum: 

• 13/10 föräldrarådsmöte 
• v 44  (31/10-4/11) höstlov 
• v 46-47 utvecklingssamtal

https://forms.gle/UTrXt7cBhwWi7PtJA

