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GODT SAGT er en temabasert læremiddelpakke med en systematisk metodikk for muntlig norskopplæring.
GODT SAGT er beregnet for deltakere på Løp B i Opplæringsplan i norsk med samfunnskunnskap for voksne
innvandrere.
GODT SAGT består av to deler, GODT SAGT 1 og GODT SAGT 2.
Læremiddelpakken til hver del består av: bildeordbok, lyd-CD, lærerens bok, bildekort og lysark. Lysarkene
har motiver med situasjoner. De vil kunne danne grunnlag for diskusjoner, samtaler, begrepstrening og
aktivitet.
De kan også brukes til øvelser for å utvide ordforrådet og gi muligheter til inspirasjon for å skrive. Levert av
© DnBB AS
En helt vanlig arbeidsdag Dette er litt av hva vi i Godt Sagt kommunikasjon sysler med i løpet av en
arbeidsdag. Videoen er laget med mobil av vår nye medarbeider. «Ingen av oss kan komme et annet menneske
nær uten å holde noe av dets liv i våre hender.» Dette lar jeg stå som en overskrift for det jeg ønsker å si i
kveld. Trenger du et godt sitat? Søk blant mer enn 15 000 sitater og ordtak i Norges største sitatleksikon på

nett. I høst demonstrerte mange briter mot øyrikets utmeldelse fra EU, men statsminister Theresa May har sagt
at hun vil iverksette den formelle utmeldelsen innen slutten. A. ndeconfit, eller confiterte andelår, har vært en
favoritt hos meg lenge, og jeg bestiller det ofte ute når jeg vil ha en smaksrik, fyldig og rustikk rett. Trenger du
et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om dumt sagt og mer enn 1150 andre emner.
TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Molde 2-1) For ett år siden prøvde Rosenborg å kjøpe «Molde-dødaren»
Milan Jevtovic (23) – men tapte budrunden mot. Multi Smart Øving — adaptiv læring for 1.-7. trinn. Logg inn
med Feide. Ofte stilte spørsmål; Kom i gang (PDF) Informasjon til foreldre (PDF) 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.
Er du personlig bruker, logger du inn med e-postadresse og selvvalgt passord. E-postadressen er ditt
personlige brukernavn. Er du ikke personlig bruker, logger du inn.

