
Blåvalar v 42 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

egen läsning 

Svenska 
läsgrupper: 

Magiska kulan 
kapitel 8

egen läsning 

Svenska 
Fonomix,  
Huset på 
Ahlvägen

Biobesök 

Vi samlas på 
skolgården. 

Bussen avgår 
mot Strängnäs 

8.30 

Bion visar 
Apstjärnan. 

Bussen kör oss 
tillbaka till 

skolan.  

egen läsning 

Engelska 

family 

egen läsning 

SO 

Trivsam skola

9.00 
9.30

ombyte RAST RAST RAST

Idrott 
inne 

lekar 
9.30 
10.00

Matematik 

29. Subtraktion 
med tre termer

Musik  

med Linus

Svenska 

veckan - vad har 
vi lärt oss

10.00 
10.15

ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Matematik  

28. Addition 
med tre termer

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen 

  

+en frukt är 
välkommen med 

till skogen

högläsning 

inför FN-
dagen 

vad är FN?

högläsning 

Matematik  

30. Vi övar

högläsning  

Matematik 

31. Vad har jag 
lärt mig? 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

RAST RAST

12.45 
13.30

Slöjd 

lövpromenad och 
lövblommor

egen läsning 

Svenska  
Fonomix, 

forma bokstäver

Utesvenska 

läsa och skriva 
”Lås upp 

spökhuset”

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor  

• läsläxa, kapitel 
8 är läst

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

• papper med 
talhus lämnas in

• matematik: 
träna ruta  
sid 119



Vecka 42 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!  

Jag har kunnat berömma Blåvalarna massor! De välkomnade våra franska gäster fint och visade 
verkligen hur vi arbetar i vårt klassrum, fastän det var flera nya vuxna i rummet.  

Biobesök 
Vi ska få gå på bio i Strängnäs! Vi kommer se Apstjärnan. Ni kan läsa info om Apstjärnan på 
Blåvalarnas hemsida. Vi samlas på skolgården 8.15, hänger av oss väskorna och går till vår 
abonnerade buss som avgår 8.30. Efter biobesöket kör bussen oss hem igen. Väl tillbaka på skolan blir 
vi serverade pastasallad ute på skolgården, spännande! Notera att vi inte ha med oss någonting att 
äta på biografen. 

Detta jobbade vi med förra veckan:  

Vi har arbetat med bokstaven b i Fonomix. Vi övar då upp säkerheten på ljudet och hur vi formar munnen 
för att särskilja det från andra liknande ljud.  

Vi har läst mycket: Blåvalarna läste ur Magiska kulan i läsgrupper, vi har körläst ur Huset på Ahlvägen, vi 
har läst ur vår högläsningsbok mm.  

De har skrivit ord som jag har dikterat. När de hade skrivit klart bad jag dem läsa igenom sina ord. Det blev 
då tydligt om de hade glömt någon bokstav: ”Sara, vad står det här?” :)  

Vi har pratat om ordet symbios - fråga gärna din Blåval! 

Nu har vi kämpat med att förstå hur addition och subtraktion hänger ihop. Många kan även dra nytta av 
det för att kontrollera en subtraktionsuträkning med addition, vi ”kontrollerar bakifrån med plus”!  

I engelska arbetar vi nu med att lära oss ord om familjen. Mother, father, brother, sister, grandma, 
grandpa…  

På trivsamskola pratade vi om att vi inte kan sätta ord på andras känslor, t ex om Nisse är kär i Tova. Det 
är bara Nisse som kan berätta hur han känner. Ingen annan behöver gissa. Vi har ordnat ytterligare en 
solstråle till kompissolen: ”vi pratar inte om andras känslor”. 



Läsveckor 
Nu står vi inför skolans två läsveckor. Vi kommer fokusera extra på läsning! 
SE DEN här filmen om hur DU kan förändra ditt barns liv! 
Det är inte för sent att börja!! Ett barn som blivit läst för kan 50 000 ord vid 17 
års ålder och har en förmåga att arbeta med inre bilder vid läsning. Ett barn 
som inte blivit läst för kan 15 000 ord. Med 50 000 ord kan man ta till sig 
informationen i en dagstidning, argumentera på ett bra sätt och mycket mer! 

Höstpromenad vecka 43 

Vecka 43 går vi på en heldags höstpromenad med Delfinerna! Under vandringen vill vi gärna ha 
sällskap av två föräldrar per klass. Om någon av er har möjlighet att delta på en heldagsvandring 
26/10 8:15-ca 14:00 så får ni anmäla intresse till mig senast tisdag 18/10. Är fler föräldrar än två 
intresserade lottar vi om platserna. Vi meddelar vem som kommer med på onsdagen 19/10. 

   

           Ha en fin helg!!          

                / Sara & Isabelle 

Viktiga datum: 

• v 43 höstpromenad med Delfiner 
• v 44  (31/10-4/11) höstlov 
• v 46-47 utvecklingssamtal

https://www.youtube.com/watch?v=X1nzc9P5MSA

