
Blåvalar v 10 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

läsgrupper, 
kapitel 21  

Svenska 

egen läsning,  
forma bokstäver

Matematik 

23. Subtraktion 
med 

tiotalsövergång 

Matematik  

vi räknar på 
datorerna

SO 

samarbete

9.00 
9.30

ombyte RAST ombyte RAST RAST

Idrott 
inne 

lekar 

Idrott 
inne 

motorik: hopprep
9.30 
10.00

Matematik 

22.  
Vad har jag lärt 

mig?

Musik  

med Linus

Svenska 

vi läser mellan 
raderna samt 
 slår meningar

10.00 
10.15 ombyte ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Matematik 

21. Vi övar

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen 

  

+en frukt är 
välkommen med 

till skogen

högläsning 

Engelska  

bodyparts

högläsning 

Svenska 

vi formar 
bokstäver

högläsning  

Matematik 

vi tränar 
taluppfattningen 
med ”Fiska-kort” 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

12.45 
13.30

Svenska 

göra klart 
sportlovsminnet, 
mellan raderna 

Svenska 

läslistor,  
egen läsning 

Uteskola 

vi har 
mattelektion på 

gården

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk  

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• matematik: 
träna ruta 
sidan 95



Vecka 10 med Blåvalar 🐳


Hej Blåvalsfamiljer!!  
Nu ska ni få höra vad Blåvalar kan säga för klokt. Vi hade en diskussion om överdrag. Jag säger att vi måste 
se till att det i vår klass är rätt sak att göra: vi har överdrag på oss, vi finleker inte. De tycker att det är en 
väldigt varm dag men jag anser att visst, solen lyser men det blåser iskallt samt är väldigt slaskigt ute. En 
blåval:  

”Men förstår ni inte att Sara bara bryr sig om oss och vill ha oss här istället för  
sjuka där hemma! Jag tycker vi använder överdrag.”  

 

Nästa vecka:  

Planeringsdag 
Skola, fritids och förskolan har stängt 13/3.  

Skolenkät för vårdnadshavare 
Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Vårdnadshavare till barn i grundskola (alla årskurser, 1 
- 9) har nu möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Förlängd svarstid till och med 
tisdagen den 7 mars. Instruktioner och länk hittar du på SchoolSoft under Aktuellt/Nyheter 

   Ha det fint!/Sara & Isabelle Viktiga datum: 

• 9/3 föräldrarådsmöte 
• 13/3 planeringsdag 
• 23/3 teater i idrottssalen 
• v 15  påsklov

Förra veckan:  
Svenska: Vi har läst mellan raderna. Det handlar om att förstå det som inte riktigt står där men vi får ledtrådar av 
författaren som gör att vi kan förstå. Vi har övat tillsammans och även var och en för sig. Mycket klurigt!  

Idrott: Allt fler hoppar hopprep riktigt bra!!     

Matematik: Vi övar på att räkna på många sätt! Vi har räknat ut summor i övningar i Skolplus på datorerna. Vi har 
räknat små additioner i ett material som heter Fiska. Då övar vi på att bli snabba i huvudräkning och öva strategier för 
det. 


