
Blåvalar v 48 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

läsgrupper: 
Magiska kulan 

kapitel 12

Sångövning 
med Cindy 

Svenska 
Fonomix,  
skriva ord

Matematik 

37. Vilken term 
fattas?

Sångövning 
med Cindy 

Svenska 
Fonomix,  
skriva ord

SO 

GOTD 
+samarbete

9.00 
9.30

ombyte RAST ombyte RAST RAST

Idrott 
inne 

lekar 

Idrott 
inne 

motorikövningar 
9.30 
10.00

Matematik  

programmering 
”loopar” 

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 

Pappers-
slöjd 

pepparkakshus

Svenska 

Huset på 
Ahlvägen

högläsning 

NO  

kroppen: 
mat 

högläsning 

Engelska 

test family 
+taco tally

högläsning  

Matematik 

10 monkeys: 
dubbelt hälften 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

RAST RAST RAST RAST

12.45 
13.30

Matematik 

36. Vilken term 
fattas?

Uteskola 

vi går till 
Hjorthagen 
”dubbelt och 

hälften”

Svenska 

ASL: kroppen

Matematik 

38. Vi övar 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk  

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• matematik: 
träna ruta 
sidan 151 



Vecka 48 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!!  
Det har varit fantastiskt att få träffa er alla! Så snyggt att alla kom på utsatt tid, allt har gått 

väldigt smidigt! Ett stort tack till er alla🌟 . 

Förra veckan 
Vi har läst mycket. Vi har bland annat läst om kroppens matsmältning. Vi repeterar och lär oss om 
matstrupen, magsäcken (här knådas maten och blandas med den sura magsaften), tunntarmen (här 
sugs näringen ut ur maten och ut till kroppens alla celler), tjocktarmen (här sugs vatten ur maten och 
ut till kroppens alla celler) och ändtarmen (här kommer resterna ut, vi kallar det bajs). Det är en resa 
på 6 meter eller 12 timmar om man vill! Texten vi läst fick sedan Blåvalarna skriva av på sina datorer. 
De tycker att de får alldeles för kort stund på sig, tiden går fort när man är engagerad i arbetet:)  

Vi har övat på begreppen dubbelt och hälften på flera sätt; lekt, pratat, funderat, övat och arbetat i 
boken. Nu upplever jag att de allra, allra flesta förstår begreppen. Vi kan dela på saker på flera sätt, 
vi kan dela en bil men inte i två delar för då fungerar den inte utan då får vi ha den tillsammans. I 
matematik delar man alltid exakt lika när man säger hälften och dubblar exakt lika när man säger 
dubbelt. Vi kopplade även dubbelt till multiplikation, ex dubbelt så mycket som 4;   2*4=8. Men det 
är inget vi ska kunna än:)  

Blåvalarna är väldigt engagerade när vi körläser vilket är mycket bra för det är en viktig komponent 
för att nå läsfärdigheter. Alla följer med i texten med sitt finger! 

Vi har även skrivit mycket. Diktamen, där de övar på att stava ord som jag säger. Lila boken, där de 
övar på att forma bokstäver på rätt sätt - uppifrån. Vi har övat på att forma: c, a, d, g, å, ä, o, ö, l, 
k, t, och f. Inte minst skriver de ju i sina veckoböcker!  

Fredagens adventssamling var fin. Det var ett härligt fackeltåg som ringlade sig upp till kyrkan! 
Efteråt njöt vi av pepparkakor och saft på skolgården:)  

Kommande vecka 
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 gärna Höstvisan 
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.  

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


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.  

Fyra söndagar till jul, nu börjar pyntandet för att lätta 
upp vår lite mörkare årstid.   

Ha en fin första advent!!  

 / Sara & Isabelle 

Viktiga datum: 

• 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://forms.gle/AHgnswyhKZ4TfBzs8

