
Blåvalar v 12 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

läsgrupper, 
kapitel 23 

Svenska 

parläsning

Matematik 

Fiska,  
mattespel

Matematik  

Fiska,  
vi räknar på 
datorerna

SO 

samarbete

9.00 
9.30

ombyte RAST ombyte RAST RAST

Idrott 
inne 

lek 

Idrott 
inne 

motorik: hopprep
9.30 
10.00

Matematik 

30. Subtrahera 
och kontrollera

Svenska 

inför 
teaterbesöket,  
egen läsning

Svenska 

vi dokumenterar 
om veckan

10.00 
10.15 ombyte ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Matematik 

29. Sambandet 
mellan addition 
och subtraktion

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen 

  

+en frukt är 
välkommen med 

till skogen

högläsning 

NO  

bondgården

11.00-11.40 
Teater 

vi går på teater i 
idrottssalen 

sedan tar vi 
lunchrasten

högläsning  

Matematik 

vi tränar 
taluppfattningen 
med ”Fiska-kort” 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan
12.45 
13.30

Bild 

vi målar 

Svenska 

läslista,  
mellan raderna, 

egen läsning 

Svenska 

vi dokumenterar 
om teaterbesöket

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• matematik: 
träna ruta 
sidan 123



Vecka 12 med Blåvalar 🐳


Hej Blåvalsfamiljer!!  
Nu har jag tyvärr legat sjuk sedan i tisdags. Men jag tror att jag är på plats på måndag:) Vi hade en bra 
planeringsdag på måndagen med givande föreläsning och arbete. Hoppas ni hade en fin måndag hemma!  

Nästa vecka:  

Teaterbesök!  
På torsdag får skolan besök av en teatergrupp som ska spela upp en pjäs som heter 
Hästborttagningen för åk f-3, mycket spännande!  

Hälsning från fritids 
Påsklovet närmar sig och vi behöver veta om ditt barn är i behov av omsorg. Anmäl er här: https://
forms.gle/PVfmxFyHTBzSfL4E9. Anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. Sista anmälningsdagen är 
måndagen den 27 mars. 
Mer information om verksamheten på lovet hittar ni här när det närmar sig: https://gripsholmsskolan.se/
lovfritids/ 

  Vi hörs snart!/Sara & Isabelle

Viktiga datum: 

• 23/3 teater i idrottssalen 
• v 15  påsklov

Förra veckan:  
Svenska: Mycket läsning mellan raderna och på raderna.      

Matematik: Vi fortsätter öva på att subtrahera med tiotalsövergång, t ex  13-6 = 13-3-3 = 10-3 = 7. Vi fortsätter även 
med att öva med lästal och problemlösning.  

Uteskola: Vi övade oss på att uppskatta längder på torsdagens utematte.

”Hästborttagningen” 
Amarin tänker för mycket på hästar och för lite på bokstäver. Hon tänker så mycket på hästar att hon 
ryktar sin ryggsäck och borstar sin skolbänk. Till slut säger rektorn att ”nu får det vara nog”. Amarin 
ställs inför ett ultimatum - antingen får hon gå tillbaka till förskolan eller, använda Tankeborttagnings-
maskinen för att rensa upp. Hon väljer Tankeborttagningsmaskinen. En föreställning med inspiration 
hämtad ur filmen ”I huvudet på John Malkovich”. Följ med på ett lekfullt och spännande äventyr genom 
tankarnas myllrande värld.  
Nyskriven dramatik av Elsa Berggren i regi av Roger Westberg. Målgrupp: F-3.

https://forms.gle/PVfmxFyHTBzSfL4E9
https://forms.gle/PVfmxFyHTBzSfL4E9
https://gripsholmsskolan.se/lovfritids/
https://gripsholmsskolan.se/lovfritids/

