
Blåvalar v 43 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

egen läsning 

Svenska 
läsgrupper: 

Magiska kulan 
kapitel 9

egen läsning 

Svenska 
Fonomix,  

+ läsa ”Vad är 
fel?”

egen läsning 

Matematik  

programmering 

egen läsning 

SO 

Trivsam skola

9.00 
9.30

ombyte RAST RAST RAST

Idrott 
inne 

lekar 
9.30 
10.00

slöjd 

trollbollarna 
+ eget val

Musik  

med Linus

Svenska 

högläsning 
+Huset på 
Ahlvägen

10.00 
10.15

ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Matematik  

31. Vad har jag 
lärt mig?

högläsning 

Svenska  

Läsövning: 
Vem är vem? 

/ 
Vi övar på att ge 
en instruktion så 
någon kan följa 

den

högläsning 

Engelska  

family

Höstmys i 
klassrummet,  

vi avslutar 
läsveckorna och 

firar in 
höstlovet:)

RAST

12.45 
13.30

SO 

FN 
+trivsam skola

Ute-
matematik 

Höst- 
promenad 

 

Vi går på 
höstpromenad 

tillsammans med 
Delfinerna. 

Vi siktar på att 
vara tillbaka på 
skolan vid 13.30. 

 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor  

• läsläxa, kapitel 
9 är läst

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

• en flaska 
vatten  

• litet fika



Vecka 43 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!  

Det var fantastiskt att vara på utflykt med Blåvalarna, de var superskickliga under både bussfärd och 
biobesök! När vi kom tillbaka till skolan möttes vi upp av Juho som serverade oss pastasallad och en 
dricka ute på Midsommarängen! En lyxig fortsättning på en spännande dag:)  

Läsveckor 
Nu står vi mitt i våra två läsveckor. Vi fokuserar 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 

På onsdag går vi på en heldags höstpromenad med Delfinerna! Skolan kommer ut med lunch till oss så 
sänd endast med en flaska vatten, ett litet fika (2 kakor eller 1 bulle) och dricka (kall/varm saft eller 
choklad). Lätt packning behövs och bra kläder, förstås!  

Detta jobbade vi med förra veckan:  

Vi har arbetat med bokstaven och ljudet Öö. Munnen formar vi som näbb och den kallas näbbmunnen:)   

Då vi nu har bokveckor på skolan så har vi läst extra mycket. Varje dag har de läst i 15 minuter ur egen vald 
bok. Jag har lånat en boklåda från biblioteket så vi har en hel del böcker att välja på i klassrummet. Oj, vad 

de läser😍 !   

Inför måndagens FN-dag har vi pratat om FN. Vi har pratat om att de arbetar för tre viktiga saker: fred, 
mänskliga rättigheter (inte minst barnens rättigheter som är lag i alla länder utom USA) samt klimat 
(hållbar utveckling). Förkortningen FN går bra men det är inte helt lätt när vi försöker komma ihåg vad de 
står för: Förenta Nationerna. Tänk att alla världens länder (stater) utom två är med: Taiwan och 
Vatikanstaten. Vi pratar mer om FN och repeterar lite på måndag:) 

Vi har fortsatt öva på talfamiljer: 3+5=8 —> 3+5=8, 5+3=8, 8-5=3 och 8-3=5.  

Vi kikade på världskartan för att se var Isabelle är. Det fanns många frågor och tankar om kartor! En 
underbar stund!!  

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


Halloween 

Om det finns Blåvalar som vill så får de gärna vara utklädda på fredag. Det får inte vara masker för 
ansiktet och inget blod. Det kommer vara höstmys efter lunch, då får vi lite fika för att avsluta 
läsveckorna:) 

Kvarglömda kläder 

Detta läsår kommer Gripsholmsskolan att försöka undvika stora mängder kvarglömda kläder genom 
att inför varje lov ha en ”klädutställning” i gymnastiksalen. Vi på skolan samlar ihop de kvarglömda 
kläderna och placerar ut dem snyggt i gymnastiksalen. Under skoldagen besöker alla klasser 
klädutställningen och bekanta kläder tas med hem. Vi önskar även att föräldrar besöker 
klädutställningen.  

Läsårets första klädutställning kommer att hållas fredagen den 28/10. Kläderna finns även kvar i 
gymnastiksalen under hela måndagen den 31/10 då höstlovsfritids har verksamhet. Varmt välkomna! 

Utvecklingssamtalen 

Jag kommer under veckan lägga upp tiderna för samtalen, de bokas i Schoolsoft. Samtalet tar 
max 30 minuter. Ni ska fylla i en blankett innan samtalet samt ta del av matriserna i 
Schoolsoft (det kommer information om hur ni tyder färgerna däri). Jag sänder ut mer 
information på Schoolsoft tillsammans med att inbjudan för att boka tid.  
           

Ha ett riktigt fint skollov!!  

 / Sara & Isabelle 

Viktiga datum: 

• 28/10 klädutställning 
• v 44  (31/10-4/11) höstlov 
• 1/11 slottsparkeringen hyvlas, dåligt 

med plats för bilar…  
• v 46-47 utvecklingssamtal


