Gyldig fravær
Forfatter:

Harald Rosenløw Eeg

Forlag:

Aschehoug & Co

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

293

ISBN/EAN:

9788203254284

Kategori:

Ungdomsbøker

Utgivelsesar:

2011

Gyldig fravær.pdf
Gyldig fravær.epub

Fem ungdommer sitter innesperret i en T-banevogn etter en voldsom eksplosjon. Ingen av dem vet hvordan de
havnet der. Eller gjør de det? Vi følger Anjo, Sherpa, Bruno, Ida og Albert i timene fram til eksplosjonen - og
timene etter. Fem liv som påvirker hverandre, fem historier som flettes sammen. Hva er de mest redd for? Å
bli værende under jorda, eller å komme seg opp og ut derfra?
"Gyldig fravær" er en roman om det vi frykter mest. Og om det vi ønsker oss mest i livet. Rosenløw Eeg er
tildelt Kulturdepartementets litteraturpris for boken.
Dersom du velger å logge inn, kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle
skjema du har sendt inn tidligere. Selvbetjening. Syk- melde fravær; Innmelding 1.klasse grunnskolen; SFO søknad om plass; SFO - endring, oppsigelse av plass; Permisjon fra undervisning Her kan du hente nye
versjoner av lønnssystemet ditt, forutsatt at du har en gyldig Serviceavtale. Husk at du må ha ditt
kundenummer tilgjengelig for å kommer videre. Påminnelsen sendes 5 dager før søknadsfristen for disse
studiene. Tilbake til Mine studier. Universitetet i Agder Fravær fra jobben. Egen sykdom. Når du er syk, kan
du være hjemme fra jobben med full lønn.

De første 16 dagene er det arbeidsgiveren som betaler lønnen. Ressurssider for Hammerfestskolen.
Kristendom, religion, livssyn og etikk: Informasjon om fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringa informasjon fra
Vennesla ungdomsskole. Nedsatt hørsel er en tilstand som griper inn i mange sider av livet. Mange barn
opplever dette i perioder, og noen er født. Fravær: Tidspunkt for gjennomført tilleggspraksis:. Studenten har
valgt å utebli eller avslutte praksis uten gyldig fraværsgrunn Student ikke møtt. Sykdom. Hvis du ikke klarer å
gjennomføre avtalt aktivitet på grunn av forbigående sykdom, har du fortsatt rett til AAP.
Må du være borte fra tiltak eller. Prøvetid kan bare avtales for maksimalt 6 måneder. Hvis arbeidstakeren har
vært syk eller hatt annet fravær under prøvetiden, kan ikke prøvetiden forlenges av.

