
Blåvalar v 46 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

läsgrupper: 
Magiska kulan 

kapitel 10

Svenska 

Fonomix,  
skriva ord

Matematik 

36. Vilken term 
fattas? 

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 

34. Dubbelt och 
hälften

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 

Matematik 

33. Talet 10

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen 

  

+en frukt är 
välkommen med 

till skogen

högläsning 

NO  

kroppen: skelett 
och muskler

högläsning 

Engelska  

family

högläsning  

Matematik 

Vilken term 
fattas? övningar 

och spel  

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

RAST RAST RAST

12.45 
13.30

Slöjd 

sykort

Svenska 

skriva

Ute-
matematik 

10-kompisar

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk  

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• 10-spel



Vecka 46 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer! Det var härligt att få hänga med Blåvalarna igen!! 

Förra veckan 
Den här veckan har vi övat på familjeord på engelska; family, sister, brother, mother, father, 
grandma, grandpa. Vi övar på fler men det är dessa de ska kunna. Se de fina fingerdockorna de tog 
hem i torsdags. De kan ni använda för att träna på orden hemma:)  
Vi har förberett oss i matematik och svenska inför samtalen som ligger under kommande två veckor.  
På måndag kommer de fina trollbollarna med tillhörande text med hem! Det är ett stort jobb bakom 
dessa troll och de är verkligen fina. Så även texterna!  
Vi har läst ord i Skolplus på datorn. Det är tydligt att de har blivit så mycket skickligare i läsning!!  

Kommande vecka 
Utvecklingssamtal 
Snyggt att så många har bokat in samtal! Jag ser fram emot att få träffas och prata om er Blåvals 
utveckling och sätta upp ett mål eller två. Jag hör alltid av mig om det är något så jag sparar inga 
överrasknignar till samtalen.  

Till samtalet ska ni ha: 
- er Blåval 
- trivselblankett A ifylld (jag delade ut efter lovet, finns på Blåvalarnas hemsida) 
- bekantat er med er Blåvals matriser (se bifogat dokument med info på Schoolsoft ) 
- läst ansvarsfördelningen (finns på hemsidan under ”Om oss”, ”Skolan policys”) 

Hälsning från fritids 
För att vi på fritids ska kunna planera verksamheten för jullovet måste ni anmäla ert behov av 
barnomsorg. Er anmälan är även viktig för att vi ska kunna hantera personalens önskemål och 
ledighet under jul och nyår. Se mer info och anmäl er här:  https://forms.gle/AHgnswyhKZ4TfBzs8 
Anmäl även om inte är i behov av omsorg. Sista anmälningsdagen är måndagen 21 november 2022.  

Skolfoto 
Om man inte fått inbjudan till att ta del av skolfotograferingen så kan ni ta kontakt med Collage 
Kundtjänst, telefon: 019-611 10 30    E-mail: info@collagefoto.se 

Ha en fin helg!  

 / Sara & Isabelle

Viktiga datum: 
• v 46-47 utvecklingssamtal 
• v 51 julfest i kyrkan (för föräldrar) 

https://forms.gle/AHgnswyhKZ4TfBzs8
mailto:info@collagefoto.se

