
Blåvalar v 11 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00 Planerings 

dag 

Skola, fritids och 
förskola är 

stängt denna 
dag. 

Svenska 

Magiska kulan, 
läsgrupper kapitel 

22

Matematik 

26. Subtraktion 
med 

tiotalsövergång 

Matematik  

vi räknar på 
datorerna

SO 

samarbete

9.00 
9.30 RAST ombyte RAST RAST

Idrott 
inne 

motorik: hopprep
9.30 
10.00

Matematik 

25.  
Subtraktion med 
tiotalsövergång

Matematik  

programmering

Svenska 

vi läser mellan 
raderna samt 
 slår meningar

10.00 
10.15 ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen 

  

+en frukt är 
välkommen med 

till skogen

högläsning 

Engelska  

pets

högläsning 

Svenska 

vi formar 
bokstäver,  

egen läsning

högläsning  

Matematik 

vi tränar 
taluppfattningen 
med ”Fiska-kort” 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

12.45 
13.30

Svenska 

läslista,  
mellan raderna, 

egen läsning 

Uteskola 

vi har 
mattelektion på 

gården

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• matematik: 
träna ruta 
sidan 107



Vecka 11 med Blåvalar 🐳


Hej Blåvalsfamiljer!!  
Buster och jag är nu godkända på den praktiska delen av skolhundsutbildningen! Jag ska sedan skriva ett 
arbete om skolhundar och skriva en tenta. Den sista delen är sedan att vi får besök i klassrummet av en av 
mina lärare från kursen. Till hösten är vi ett certifierat skolhundsteam.  

Nästa vecka:  

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

  Vi hörs snart!/Sara & Isabelle
Viktiga datum: 

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

Förra veckan:  
Svenska: Vi läser mycket. Vi övar även på att forma bokstäver och skriva hela meningar. Många har tagit stora kliv 
framåt i detta!!   

Idrott: Vi delade upp Blåvalarna och Isbaelle och jag hoppade långrep med sex elever var. Vi övar på att hoppa in i 
långrepet när det vevas. Ett tag hade vi 3 Blåvalar i ett långrep!    

Matematik: Nu övar vi på att subtrahera med tiotalsövergång, t ex  13-6 = 13-3-3 = 10-3 = 7. Vi fortsätter även öva på 
viktiga strategier i huvudräkning.  

Uteskola: Vi gick ett varv runt Gripsholms slott i torsdags och vi fann flera fina vårtecken! Ni bör gå dit och kika på 
magnolian som snart brister sina knoppar:) 


