
Blåvalar v 40 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

läsgrupper: 
Magiska kulan 

kapitel 6

Svenska 

Fonomix,  
Huset på 
Ahlvägen

Matematik 

24. Sambandet 
addition och 
subtraktion

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 

23. 
Subtraktionspar

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 

numbers

högläsning  

Matematik 

sambandet 
addition och 
subtraktion 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

RAST RAST RAST

12.45 
13.30

Matematik  

22. 
Kommutativa 

lagen

Svenska  

läggspel/
krokodiljakt/

Lycko 

Utesvenska 

räkna 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor  

• läsläxa, kapitel 
6 är läst

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

• idrottskläder 
inklusive skor  

• matematik: 
tränaruta s 99



Vecka 40 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!  

Blåvalarna gillar höstlöv. De plockade buketter med löv som vi satte i vaser 
i klassrummet, superfint! Till slut blev det för många löv och de satt inte i 
vaser längre. Jag gjorde då ett fantasifullt fönster av löven, något som 
verkligen uppskattades av Blåvalarna.  

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  

Veckoboken 

Veckoboken kommer med hem igen. Vi har nu repeterat flera gånger ”läxan läggs i väskan direkt när 
jag har övat/visat den”. Boken är värdefull pga innehållet - inte häftet i sig. Jag kan ersätta den men 
texterna och progressionen vill vi se tillbaka på! Skriv gärna en kommentar eller signatur i boken vid 
texten så de riktigt känner att vi läser den och bryr oss om den:) 

Detta jobbade vi med förra veckan:  

I par skrev de texter där meningarna börjar ”Jag vill… ”. De fick även 
illustrera till texten.  

Utelektionen på torsdagen var bra. Vi hade bra väder och letade bokstäver 
på skolgården. Vi färglade rutor med bokstäver på eget papper och det bildade ett mönster. Blåvalarna var 
väldigt engagerade och övade mycket på att känna igen gemener och versaler (stora och små bokstäver). 

På matematiken programmerade vi! Vi har pratad om att man kodar för att berätta för roboten/datorn 
vad den ska göra. För att tvätta händerna gör du 4 steg: 1. blöt händerna, 2. tvåla in händerna, 3. skölj 
händerna och 4. torka dem. Det fixar en människa. Men inte en robot… den har ingen aning om hur den 
sätter på en kran eller öppnar en dörr om vi inte kodar det. Om vi skulle göra om koden för handtvätt: 1. 
tvåla in händerna, 2. torka händerna, 3. blöt händerna och 4. skölj dem så skulle det inte bli rätt resultat. 
Då har vi en bug i koderna och dessa behöver vi rätta till. Vi ger koder till vår boll på skärmen så att den 
hittar genom labyrinten och hämtar in alla tre stjärnorna på vägen. Blåvalarna har varit mycket skickliga 
och tålmodiga med detta!  

Vi har även funderat över svampens livscykel. Låt gärna er Blåval berätta om den för er, den finns på vår 
hemsida. I dokumentet finns det både med och utan ord. Det är där lärandet riktigt händer, när man får 
sätta ord på något och förklara för någon annan!  

https://forms.gle/UTrXt7cBhwWi7PtJA


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.  

Utvecklingssamtal 

Våra utecklingssamtal kommer ligga under veckorna 46 och 47. 

   

       Tänk att det var en kort vecka… vi som hann  

  med så mycket:)          

           / Sara & Isabelle Viktiga datum: 

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


