
Blåvalar v 51 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

ASL: Tokiga 
meningar

Siri - sista 
avsnittet!  

Gjort och 
ska göra 

funderar över  
ht 2022  

och  
vt 2023

9.00 
9.30 RAST RAST

9.30 
10.00

Motorik 

vi pärlar

Julmys 

vi fixar fint och 
myser 

tillmammans:)
10.00 
10.15

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Metall-
slöjd 

vi gör stjärnor 

och vi städar 
lådan 

högläsning 

Svenska 

vi läser

Julmys 

vi myser i 
klassrummet:)

12.45 
13.30

Bild 

julkort

Genrep 
i kyrkan 

vi promenerar 
till kyrkan för 

genrep 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

17.10 samlas 
Blåvalar i kyrkan. 

17.30 börjar 
julfesten.

Ta med läxmapp 
med läsbok, läxbok 

samt den gröna 
veckoboken.



Vecka 51 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!!  
Nu går vi mot de sista dagarna innan jullovet! Vi märker att Blåvalarna är lite trötta på 
varandra och blir lätt osams. Vi har pratat lite om att det är mörkaste tiden på året, då 
är man lite tröttare och tål inte lika mycket. Vi måste vara extra försiktiga med varann 
och hålla extra fin koll på sig själv:) På onsdag är det vintersolstånd och då vänder det 
och sen blir det ljusare och ljusare istället! 
GUD VAD FINT DE LÄSER OCH RÄKNAR och det ligger det mycket jobb bakom! Det 
är snart ett välbehövligt och välförtjänt lov, fina Blåvalar! 

Förra veckan 
Vi fick se ett superfint Luciatåg som treorna bjöd in oss till! Vi har läst mycket. Det har varit 
läsgrupper om läsläxan, jultext, Huset på Ahlvägen, instruktioner till färgläggning mm.  
De har blivit väldigt skickliga på att skriva av texter, de skriver då på datorn och nu senast om julen! 
Vi har lagt en del tid på att tillverka mussvansar och musnäsor. Svansarna har vi fingervirkat - oj, vad 
de slet! De blir så fina!  
Vi har arbetat med diagram och hunnit med kapitlet ”Vad har jag lärt mig?”.  

Kommande vecka 
Läsläxor och veckoböcker 
Jag vill att ni tar med läxmappen med läsboken och läxboken samt den gröna veckoboken så de bor 
här på skolan över jullovet. 

Julfesten 
Varmt välkomna till vår julfest måndag 19/12 17.30-18.15!  
Blåvalarna får gärna vara finklädda på julfesten:) I klassrummet kommer vi tillverka svans och nos till 
mössen inför julfesten (dessa tar jag med till kyrkan). Blåvalarna kommer uppträda med ett 
klassnummer och har även övat in ytterligare en vacker sång. Varje Blåval får ha med två gäster i 
kyrkan, vi behöver begränsa för att alla ska få plats.  Blåvalar behöver vara på plats ca 17.10 så alla 
kommer på rätt plats med rätt saker:) Ni föräldrar får då en fin liten promenad i Mariefred innan 
insläpp.  

God jul & en fin start på 2023!!     /Sara & Isabelle

Viktiga datum: 
• 19/12 julfest i kyrkan (med föräldrar) 
• 21/12 höstterminens sista dag 
• 9/1 vårterminens första dag


