
Blåvalar v 45 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Matematik 

kartläggning  
del 1 av 2

Svenska 

Fonomix,  
skriva ord

Matematik 

inför samtalet 
+talhus

Matematik  

31. Vad har jag 
lärt mig? 

+spel

SO 

trivsam skola

9.00 
9.30

ombyte RAST ombyte RAST RAST

Idrott 
inne 

lekar 

Idrott 
inne 

motorikövningar 
9.30 
10.00

Matematik 

kartläggning 
del 2 av 2

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 

Svenska 

ASL: 
min trollboll

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen 

  

+en frukt är 
välkommen med 

till skogen

högläsning 

Svenska  

ordlek 

högläsning 

Engelska  

family

högläsning  

Matematik 

32. Talet 9 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

RAST RAST RAST

12.45 
13.30

Svenska 

forts min 
trollboll

Svenska  

inför samtalet 

Ute-
matematik 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk  

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• talhus, papper



Vecka 45 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!  

Det var jätteroligt att gå på utflykt med Blåvalar och Delfiner! De var superskickliga på att vandra 
och visade god uthållighet:)  Det var mycket lyxigt att få varm mat utkörd till utflyktsmålet.  

Tack till Sanna och Henriikka som följde med som stöttning kring Blåvalarna!  

Utvecklingssamtal 
Nu har jag lagt upp tider för samtal som ni är välkomna att boka! De ligger under veckorna 46 och 
47. Jag har mejlat er info om hur ni hittar till bokningen samt hur ni läser av färgerna i matriserna.  

Till samtalet ska ni ha: 
- trivselblankett A ifylld (jag delar ut efter lovet) 
- bekantat er med ert barns matriser (se bifogat dokument med info på Schoolsoft!! ) 
- läst ansvarsfördelningen (finns på hemsidan) 

Kvarglömda kläder 

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

Läsning under lovet 

På fredagen delade jag ut ett läslovsbingo (det finns även på Blåvalarnas hemsida för utskrift). Om 
Blåvalen lämnar det ifyllt till mig efter lovet så får hen ett diplom!  

Jag uppmanar Blåvalarna att finna sin lust att läsa och sin lust att utveckla sin läsning. För den inre 
lusten är en otrolig dragningskraft! Jag struntar helt i vem som läser fortast eller långsammast, jag 
tycker att det är bäst när de verkligen försöker oavsett det! Lönen är att det är lättare att läsa i 
framtiden, kanske redan det märks efter lovet!  

Läsläxan är kvar i skolan över lovet. Delas åter ut på måndagen i v 45 för läsning av kapitel 10 till 
måndag v 46.  

          

Vi hörs igen efter lovet!!  

 / Sara & Isabelle 

Viktiga datum: 

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

med plats för bilar…  
• v 46-47 utvecklingssamtal


