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Mot målet er et læreverk i norsk som andrespråk for voksne innvandrere. Verket er utviklet for opplæring på
spor 2 og 3 med middels til rask progresjon og dekker nivåene A1 og A2 etter Læreplan i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Ferdighetsbøkene inneholder en ferdighetsdel og en språkdel.
I ferdighetsdelen øves de fem språkferdighetene hver for seg innen tema fra læreplanens domener, med særlig
vekt på arbeidslivsdomenet. Deltagerne blir tidlig kjent med ulike yrker og yrkesrelatert vokabular. De møter
språkhandlinger som spenner fra å fylle ut et søknadsskjema til en praksisplass, forstå instrukser og oppslag på
arbeidsplassen, til å kunne fortelle om seg selv i en intervjusituasjon. Språkdelen har en gjenkjennelig
oppbygging med varierte oppgaver innen ulike grammatiske kategorier, samt ordinnlæring. Den er nært
knyttet til ferdighetsdelen ved at språklige strukturer deltagerne møter under ferdighetstreningen blir tatt opp i
språkdelen. Bakerst i ferdighetsbøkene finnes en minigrammatikk som presenterer de mest sentrale norske
ordklassene på en lettfattelig måte. Mot målet læreverk består av:: - Ferdighetsbok A1 - Ferdighetsbok A2 Øvinger i lytteforståelse (bok) - Lærer-cd-er - Lærerveiledning - Mot målet nettressurs med
ferdighetsoppgaver, grammatikk, lydbok og ordlister på flere språk Camilla Flom og Ola Ryen Søberg har
lang undervisningserfaring innen opplæring av norsk som andrespråk for voksne innvandrere. Begge har
jobbet som sensorer for norsk språktest og er instruktører i språkpermmetodikk for Vox. Både Søberg og Flom
er lektorer med norsk og pedagogikk i fagkretsen.

Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer:. Telefon: 55 38 88 00 Akershus
fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring, samferdsel, regional planlegging, miljø,
næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse. Praktisk norsk 1. Øvingsbok i norsk for A1 og A2. Praktisk
norsk 2. Øvingsbok i grammatikk for A2 og B1. Praktisk norsk 1. Øvingsbok i norsk for voksne innvandrere
Gerds trafikkskole består i dag av 13 ansatte, fordelt på våre avdelinger i Sandnes og Stavanger. Vi tilbyr
teoretisk og praktisk opplæring i alle førerkortklasser. En liten, men viktig milepel ble nådd da gulvet over
kjelleren på det nye Nasjonalmuseet var ferdigstøpt den 7. november. Individuell plan er tema for statlig tilsyn
med kommunenes forvaltning av introduksjonsloven. Én plan per deltaker. Kommunen skal lage én
individuell plan per deltaker. Styret i Nye Veier AS har valgt å gå videre med Hæhre Entreprenør AS inn i
konkretiseringsfasen på strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal. Tilbudet fra. Norsktest. CampusOnline.no tilbyr en
digital språktest i norsk. Norsktesten er inkludert i alle våre kurspakker, og resultatet anbefaler hvilket nivå du
bør.
Smakebiter fra «Østmarka fra A til Å» Vi har lagt ut «A»- og «B»-kapitlene i sin helhet (med unntak av noen
av bildene). Ønsker du å sjekke om du har prikker må du møte opp på en politistasjon i åpningstiden og ha
med deg legitimasjon. Statens vegvesen kan gi generell informasjon.

