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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

Genrep 
inför Finlands 
självständig-

hetsdag

Svenska 

SAmling 1 
Finlands 

självständig-
hetsdag

Matematik 

tontal  

SO 

Nobel,  
Nobelpris och 
Nobeldagen

9.00 
9.30

ombyte RAST RAST RAST

Idrott 
inne 

lekar 
9.30 
10.00

SAmling 2 
Finlands 

självständig-
hetsdag 

NO 
expriment

Musik  

med Linus

Svenska 

veckan - vad har 
vi lärt oss

10.00 
10.15

ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Svenska 

läsgrupper 
Magiska kulan 

kapitel 13

högläsning 

BIld/NO 

Min uppfinning

högläsning 

Engelska 

taco tally

högläsning  

Matematik 

41. Talet 12 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

RAST RAST RAST

12.45 
13.30

Matematik 

39. Vad har jag 
lärt mig?

Svenska 

ASL: 
Uppfinningen

Matematik 

40. Talet 11 

Vinter- 
expedition! 

Vi vandrar till IP 
och åker 
skridskor:)  

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk  

• kläder för 
vandring och 
skridskoåkning 

• skridskor och 
hjälm

• matematik: 
papper 



Vecka 49 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!!  
Förra veckan 
Underbara Blåvalar!! Jag berättade om Bondepraktikan och att det däri står ”om Anders slaskar, 
julen braskar”. Så vi kollade av vilka som, utifrån vädret på Andersdagen, tror på förutsägelsen och 
tror att det blir en vit jul samt vilka som tror att det blir slask i jul. 18 - 3 blev det. Varpå känslan 
infann sig att vi har tagit ett beslut om att det kommer bli en vit jul 😂 . Vi kommer så klart följa upp 
denna diskussion efter jul när vi vet hur det blev!  

Nu har vi programmerat loopar. Det gäller att lyckas se mönstret som repeteras flera gånger.  

”Höger, upp” händer två gånger. så vi använder en loop istället. 
Loopar minskar risken för bugar. Vi loopar den just två gånger! 

Superskickliga och engagerade är Blåvalarna när vi programmerar!!  

Det är superhärligt när en elev räcker upp handen och ivrigt säger ”Nu förstår jag…” och förklarar 
det den har förstått!! Det hände idag och det handlade om talfamiljer, hur talen i ett hus hänger 
ihop och hur vi kan använda det när vi räknar.  

Vi har läst om kroppen och mat i veckan. Det var många funderingar runt hur maten kan vara bra 
för muskler. Vi tänker att Blåvalarna växer och blir längre och då måste även muskler och skelett 
växa. Det är viktigt att vi ger kroppen det den behöver för att växa och hålla sig frisk. Kroppen 
behöver potatis/pasta/ris/gryn, kött/fisk/bönor och grönsaker för att må bra. Nästan hälften av 
tallriken ska vara grönsaker. Jag såg att många balanserade upp grönsaksdelen på lunchen🌟 . 

Vi skrev även av en text om kroppen, de börjar bli riktigt skickliga på att skriva text på datorn!! 

➪ Ladda gärna ner skolans ljudande program från hemsidan: gripsholmsskolan.se/datorer, 
”gripsholmsskolans egna appar”. Det heter Type Feedback och ljudar bokstäverna de bosktäver som 
skrivs.  

Jag testade om Blåvalarna nu har koll på family-orden. De var riktigt skickliga på orden!!  

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:)  
Expedition 
På onsdag är det dags för vår vinterexpedition! All information 
finns i informationsbrevet som jag har lagt ut på Blåvalarnas 
hemsida. Det ska bli så kul!!  

Ha en fin helg och andra advent!!     
/Sara & Isabelle

Viktiga datum: 
• 7/12 vinterexpedition 
• v 51 julfest i kyrkan (för föräldrar) 
• 21/12 höstterminens sista skoldag 
• 9/1 vårterminens första dag


