
Blåvalar v 4 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

läsgrupper, 
kapitel 17 

Svenska 

forma bokstäver, 
skriva

Matematik 

tontalen

Matematik  

7. Vi övar 

SO 

trivsam skola

9.00 
9.30

ombyte RAST ombyte RAST RAST

Idrott 
inne 

hopprep 

Idrott 
inne 

motorikövningar: 
landning

9.30 
10.00

Matematik 

6. halvtimme

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 

tontalen

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen 

  

+en frukt är 
välkommen med 

till skogen

högläsning 

SO 

förr och nu: 
hundra år sedan

högläsning 

Engelska  

bodyparts

högläsning  

Matematik 

klockan 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan
12.45 
13.30

Bild 

färglära

Svenska 

parläsning, 
skriva

Svenska 

födelsedags-
presenten

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk  

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• papper med 
klockuppgifter



Vecka 4 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!!  

Nästa vecka:  
Föräldramöte 
Måndag 23 januari kl 18,30-20,00 är ni välkomna till föräldramöte för åk F-5 i skolans matsal. Det 
är rektor Nina som håller i mötet.  
Screening av läsning 
I veckan kommer vår speciallärare Frida att screena Blåvalarnas läsning. Det är inget som bedöms 
och jämförs mellan elver utan bara så roligt att få se så mycket om varje Blåvals läsning och 
läsförståelse! Vi får dessutom se hur ögonen rör sig under läsningen! Vi kommer i materialet få hjälp 
att hitta läsövningar på rätt nivå för varje Blåval. 
Klockan 
Vi har börjat repetera om klockan. Blåvalarna ska när vi är klara känna sig säkra på:  
∘ placera ut siffrorna rätt på urtavlan    ∘ timvisare (visar vilken timme)    ∘minutvisare (visar vilka 
ord vi ska säga)     ∘hela timmar     ∘halva timmar   ∘tidsberäkning med hela timmar (om en timme, 
för två timmar sedan) 
Sportlovsfritids 
Vecka 8 (20-24 februari) är det sportlov, vi behöver veta om ditt barn är 
i behov av omsorg. Anmäl er här: https://forms.gle/
NneW7ANXkG2QDVSP9. Anmäl även om ni inte är i behov av 
omsorg. Sista anmälningsdagen är måndagen den 6 februari.  

Ha en riktig skön helg! /Sara & Isabelle

Viktiga datum: 

• 23/1 föräldramöte 
• v 8 sportlov

Förra veckan:  
Svenska: ASL bjöd på parövning den här gången. De varvade så att en av dem gick och läste en bit av en 
gåta som jag hade satt upp på väggen. Båda skrev ner meningen på varsin dator. Sedan gick den andra 
efter mening två. Slutligen skulle de skriva ut och rita en bild som passade till gåtan.   
Idrott: På idrotten har vi övat på hopprep. Repet ska räcka upp till armhålorna när man står på repet. Vi 
hoppar på tå och landar med tårna först. Det är viktigt att inte veva med hela armarna för då förlänger 
man repet och det studsar i golvet och blir svårare att hoppa över. Överarmarna är nära kroppen. 
Handlederna jobbar mycket. Vi har även övat både sving på räcke och landning. Jag märker att många 
Blåvalar övar landning och funderar på hur de landar och blir säkrare på det - inte bara i idrottssalen! 
Matematik: Vi fortsatte med de kluriga tontalen. Vi behöver fundera mycket för att klura ut hur det 
fungerar. Vi övar addition där svaren är mellan 10 och 20, t ex 
 8+5=. Vi tänker att vi fyller på så den ena termen blir 10:    8+5=   8+2+3=    10+3.      10+3 är lätt!  
 13+3=. Vi ”pausar” tian och räknar 3+3 först. 10+3+3 = 10+6.       10+6 är lätt!  
Vi har även programmerat, de är riktigt skickliga med loopar nu!!  
Bild: Vi pratade om orangea sakeroch de målade många fina nyanser av orange utifrån varsin palett med 
gul och röd färg på. 
Uteskola: Tisdagens uteskolan bjöd på kanske sveriges värsta väder: snöblandat regn i massor. Det är 
svårt att hitta kläder som både håller för den krypande kylan i fukten samt den vattenmängden. Vi gick 
därför lite kortare och lekte i Lottenlund:) 

https://forms.gle/NneW7ANXkG2QDVSP9
https://forms.gle/NneW7ANXkG2QDVSP9

