
Blåvalar v 47 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

läsgrupper: 
Magiska kulan 

kapitel 11

Svenska 

Fonomix,  
skriva ord

Matematik 

34. Dubbelt och 
hälften 

Matematik  

44. Datalogiskt 
tänkande, 
mönster 

9.00 
9.30

ombyte RAST ombyte RAST

Idrott 
inne 

lekar 

Idrott 
inne 

motorikövningar 
9.30 
10.00

Matematik 

programmering 

Musik  

med Linus

10.00 
10.15

ombyte ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Matematik 

dubbelt och 
hälften

Uteskola 

vi går till 
Hjorthagen 

  
”dubbelt och 

hälften” 

+en frukt är 
välkommen med 

på utflykten

högläsning 

NO  

kroppen: 
matspjälkningen 

högläsning 

Svenska  

vi läser

högläsning  

Matematik 

10 monkeys: 
dubbelt hälften 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

RAST RAST RAST

12.45 
13.30

Svenska 

Huset på 
Ahlvägen

Svenska 

ASL: kroppen

Sångövning 

”Höstsången” 
med Cindy

advents-
samling 

Vi går i 
fackeltåg till 
kyrkan för vår 

adventssamling. 

Samling övre 
gården 8.15.  

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk  

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• Ni har övat på 
”Höstsången”



Vecka 47 med Blåvalar 🐳

Förra veckan 
Vi har övat på 10-kompisar: 10=1+9=2+8=3+7=4+6=5+5=6+4=7+3=8+2=9+1. Vi har övat både i 
matteboken och med lek. Jag la ut rockringar på ängen och i varje rockring fanns en siffra 1-9. 
Blåvalarna var uppdelade i fyra lag och de stod på fyra led. Jag sa vem är 10-kompis med 7? Då skulle 
försten i varje led springa till rockringen med en 3:a i. Den som var först vann över sina kompisar till 
sitt lag. Lagen försvann och det var två lag kvar när tiden tog slut. Många skratt och mycket 
räknande!! Vi har även gjort loppor med 10-kompisar där både den som håller loppan och den som blir 
frågad lär sig massor:) 
Vi spelade spel för att öka säkerheten på familjemedlemmar på engelska.  
Vi har kanske haft den svettigaste idrotten hittills: Gladiatorbanan! Det fanns mycket iver och lust 
att springa ut på banan men man kunde också bli träffad av supermjuka bollar. Målet var att samla 
ihop ärtpåsar från andra sidan av banan.  
Vi sydde sykort och det var nu en ganska enkel uppgift för våra Blåvalar, de har utvecklat sin 
finmotorik massor!  
Vi har körläst en text om kroppen. Det var om muskler, skelett och huden. Sedan fick de varsin dator 
och uppgiften att skriva av texten.  

Kommande vecka 
Adventssamling 
På fredag samlas vi på övre gården för att hänga av oss väskorna. Sedan ställer vi upp oss i led för 
att gå fackeltåg till kyrkan för vår adventssamling. Sänd ett sms till mig om er Blåval lämnas tidigt 
och vi ska se till att hen går på toa först💕 .  Samlingen är endast för elever och lärare men ni kan så 
klart kika på oss när vi vandrar mot kyrkan, det brukar vara väldigt vackert i mörkret!  

Utvecklingssamtal 
Det är roligt att träffa er alla och prata om vad vi gör i skolan och hur det går för er Blåval!!! Jag ser 
fram emot kvarvarande samtal där vi träffas och pratar om er Blåvals utveckling och sätter upp ett 
mål eller två. Jag hör alltid av mig om det är något så jag sparar inga överraskningar 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”) 

Värmeljuskoppar 
Om ni nu i vintermörkret lyser upp med lite värmeljus hemma så får ni gärna sända med de tomma 
metallkopparna till klassrummet. Vi ska återvinna dem och ge dem ett liv till:)  



Öva Höstvisan till torsdag 
Lärarlag f-2 är i år ansvariga för skolans samling inför Finlands självständighetsdag 6/12. På 
samlingen kommer åk 1 att sjunga Tove Janssons ”Höstvisan” tillsammans. Vi vill att Blåvalarna övar 
lite hemma också. Texten delas ut i skolan och finns även på Blåvalarnarnas hemsida. En ungefärlig 
version finns på länk HÄR.  

Tidig stängning på fritids 
Den 2/12 kommer fritids och förskolan stänga 15.30.  

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.  

Vernissage 
Torsdagen 24/11 kl 15.00-18.00 bjuder fritids på Gripsholmsskolan in till vernissage i skolans 
gymnastiksal. Vi kommer även att ha ett café i skolans matsal.  
Ni föräldrar och elever får jättegärna bidra med att baka något fikabröd till vårt café. Vi ber er att 
bifoga en innehållsförteckning till samtliga bakverk pga allergier. Viktigt! Inga bakverk får innehålla 
nötter. Bakverk lämnas i matsalen på torsdags morgon. Intäkter går till välgörande ändamål. 
Välkomna! 

Nu kommer det snö❄,  

det är alltid spännande!   

 / Sara & Isabelle

Viktiga datum: 

• v 46-47 utvecklingssamtal 
• 24/11 fritids har vernissage 15-18 
• 2/12 stänger fritids 15.30 
• 7/12 vinterexpedition 
• v 51 julfest i kyrkan (för föräldrar) 
• 21/12 höstterminens sista skoldag 
• 9/1 vårterminens första dag

https://www.youtube.com/watch?v=rRJR_JXEWOc
https://forms.gle/AHgnswyhKZ4TfBzs8

