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Opp og fram! er et læreverk for deg som lærer norsk på mellomnivå. Verket er en læringspakke bestående av
grunnbok, arbeidsbok og nettressurser. Opp og fram! passer for studier ved ulike læresteder som tilbyr
norskkurs både i Norge og i utlandet, og for studier ved universiteter og høyskoler. Opp og fram! er andre del
av tre læreverk for de ulike nivåene i norskopplæringen. Det første læreverket er Nå begynner vi! (A1-A2), og
det siste læreverket i serien er Det går bra! (B2/C1). Grunnboka inneholder ulike typer tekster (dialoger,
faktatekster, beskrivende tekster, intervjuer, skjønnlitterære fortellinger m.
m.) med tilhørende diskusjonsspørsmål. Temaene i tekstene er valgt ut på grunnlag av Læreplanen i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og dekker nivå B1. Tekstene har et dagsaktuelt vokabular og
belyser hverdagsrelaterte problemstillinger i dagens Norge - i et naturlig språk. Arbeidsboka inneholder mange
ulike oppgaver som gir god trening i å beherske grunnleggende norsk grammatikk, samt ordforklaringer og
grammatikk til hvert kapittel i grunnboka. Nettressursene består av nettsiden www.norskfordeg.no, som drives
av forfatteren selv.
Her kan du blant annet kjøpe tilgang til forfatterens nettkurs, app med alle lydfilene og mye mer.
Mx-Sport Stjørdal ønsker å invitere klubbens medlemmer og samarbeidspartnere til en handledag
førstkommende Torsdag, 4.Mai! Her vil det være -30% på ALLE. Hvordan lese opp dikt ? Hvordan skal vi

lese opp dikt? Hva bør vi tenke over før vi framfører diktet? For at tilhørerne skal få tak i tankene og
stemningen i. 1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på
kappen hans fylte tempelet. Logg inn. Multi. Bokmål; Nynorsk Tusen takk til alle som deltok, hjertelig
velkommen tilbake i 2018! Sysco Challenge (Steinsfjellet opp) arrangeres for første gang lørdag 6. mai 2017.
Spørsmål om arbeidstid som Arbeidstilsynet ofte får. Her finnes informasjon om generell arbeidstid, unntak
fra reglene og spesielle regler som gjelder for for. Velkommen til Under samme himmel 1-3 på nett! Under
samme himmel 1-3 er et gratis nettsted for Cappelens RLE-verk for ungdomstrinnet. Her finner du nyttige
lenker og. Søke i kartet ; Du får fram mer informasjon og detaljerte kart ved å søke, eller ved å zoome deg inn
i kartet ved help av zoomverktøyet (plusstegnet) på. lena@snakkepakken.no 41 01 07 04 org nr 981 380 355
Publisering, kopiering og bruk av artikler, fotos, lyd, Power Point og illustrasjoner skal i forkant godkjennes
av.
Slik ble Norge brukt som en brikke i et storpolitisk spill i Europa. Skroll deg gjennom historien som leder opp
til grunnloven. OBS: Historien virker best på en.

