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Læreverket er skrevet for programfaget rettslære 1 i videregående skole. Det er lagt vekt på å gi grundige
forklaringer på enkelte områder slik at boka også skal egne seg godt for selvstudium. Hele boka er oppdatert
med sammendrag av nye, sentrale dommer fra Høyesterett, og det er utviklet mange nye praktiske oppgaver.
I Rettslære 1 d-bok ligger nytt kapittel 6 med den nye straffeloven. Komponenter: - Grunnbok - Lovsamling Fagnettsted for elever - Fagnettsted for lærere - d-bok Hasse Bergstrøm er cand.jur. og cand.oecon.
fra Universitetet i Oslo. Han har mer enn 35 års undervisningserfaring i fagene, herunder en del år ved
lærerutdanningen (ILS) ved UiO. Bergstrøm har lang erfaring som lærebokforfatter.
Arbeid med læreplaner. Hva betyr kompetanse? Hva ligger i det lokale handlingsrommet? Les om
læreplanverket Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det. Første
eksamen: Vår 2008 Først undervist: Høst 2007 Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Lovsamling Rettslære 1 og Rettslære 2 - felles utgave; Nettsted: www.dalefag.no; Lærernett årslisens • Pris kr
379 inkl. mva. "Rettslære 1 - samfunnsfag og økonomi vg2" av Hasse Bergstrøm - Se omtaler, sitater og
terningkast. Se hva. Rettslære tar for seg de viktigste rettsreglene i samfunnet, hvordan du finner frem i
Norges lover og hvordan rettsapparatet fungerer. Med andre ord; viktig kunnskap.

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Go to the main content.
Skoleår 2017–2018. Skoleår 2016–2017 Rettslære 1 og 2 Programfag 1 Redigert juli 2016 Fagkode Fagnavn
SAM3022 Rettslære 1 SAM3023 Rettslære 2 Utdanningsprogram: Programområde: Fag: Rettslære 1 og 2
Trinn: Vg2 og Vg3. Studieforberedende utdanningsprogram Læreplan: Kunnskapsløftet. Komponenter:
Lærebok, lovsamling, fagnettsted og d-bok. Rettslære 1. Har en 17-åring lov til å gifte seg? Kan en 16-åring ta
opp et forbrukslån? Har barnebarn rett til å arve besteforeldre? Kan du nekte å jobbe overtid?

