Trygg
Forfatter:

Brit Neumann

Forlag:

Cappelen Damm

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

183

ISBN/EAN:

9788202235673

Kategori:

Pedagogikk

Utgivelsesar:

2004

Trygg.pdf
Trygg.epub

Trygg.
Godt fellesskap - god læring handler om hvordan vi kan skape de gode fellesskapene i skolehverdagen.
Menneskets selvverdsfølelse utvikles i fellesskap med andre. Brit Neumann har utviklet et arbeidsprogram,
den såkalte Trygg-modellen, som blir brukt både i vanskelige og utrygge klasser, i vanlige klasser og på
lærerværelser. Brukt systematisk over tid viser Trygg-modellen at godt fellesskap fremmer sosiale og faglige
ferdigheter.
Det fellesskapet barn vokser opp i, er avgjørende for om de skal oppleve seg selv som verdifulle og verdsatte
eller ikke. Positivt samspill i et trygt miljø er viktig for å utvikle individuelle kvaliteter og for å øke den
sosiale kompetansen.
Barn med mangelfull evne til å omgås andre har et stort handikap, og de blir ofte møtt med avvisning og
fordømmelse i stedet for omsorg. Gjennom fortellinger fra skolehverdagen og livet ellers viser forfatteren

hvordan disse barna gjennom å få trygghet og tillit kan utvikle sosial kompetanse.
Tryg Forsikring for private og bedrifter. Sjekk pris på forsikring med vår forsikringskalkulator. Vi kan flytte
din forsikring for deg. Logg inn på Tryg.no – Tryg Forsikrings selvbetjeningsløsning. Sjekke priser og kjøpe
Se dine forsikringsavtaler Endre dekninger og avtaler Snakk med oss om dine forsikringsbehov.
Her kan du også melde inn skade, eller kontakte oss for øyeblikkelig hjelp. Nøsted Kjetting - Trygg Trygg 1
og alle medlemmene godkjent av Arbeidstilsynet; 300 ansatte hos medlemmene i nettverket betjener i dag
virksomheter med over 210.000 ansatte Svømmekurs, tryggivann, Norges Svømmeskole, Vannmerket, Lær å
svømme Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli drept eller hardt skadet i trafikken.
Vi er tilstede i alle landets fylker. Trafikkopplæring i skolen. Trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar
og omfatter fysiske tiltak, fartsgrenser, sikker transport, sikkerhetsutstyr og. Påvirkes barnet av mine
medisiner? Trygg Mammamedisin er den eneste offentlige tjenesten som tilbyr individuelle råd om
medisiner/legemidler til gravide og ammende. Trygg Vei AS er et spesialfirma innen trafikksikring med
hovedvekt på rekkverk.
Firmaet er lokalisert i moderne lokaler i Solbergelva i Buskerud fylke.

