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Ungdom, læring og forebygging (2. utgave) handler om de unges ressurser, muligheter og utfordringer i
skolen. Forfatterne er opptatt av temaer som:
At ungdomstiden i dag er betydelig lengre og dermed langt viktigere enn tidligereHvordan ungdoms
læringsprosesser foregår med planlagt og ikke-planlagt læringHvordan en skole for ungdom har utviklet seg
historiskAt skolen som samfunnets opplæringsaktør kan være med å styrke de unges
livsmuligheterForebyggende tiltak rettet mot ungdom og skolens ansvarsoppgaverHvordan skolen kan skape
et inkluderende læringsmiljø som kan motvirke krenkelserHvordan virksomheten til MOT arbeider med disse
temaene i skolen
Boka er rettet mot studenter i grunnskolelærerutdanningen 5-10. Den er også aktuell for studenter i
spesialpedagogikk og barnevernspedagogikk samt lærere i skolen.
Her finner du fagstoff, beskrivelser av aktuelle tiltak, tjenester og praksiserfaringer rettet mot tidlig innsats. På
forebygging.no/handling finner du. Sosial kompetanse er kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det
mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk oppfatning. Rusbruk hos
ungdom. Professor Helge Waal intervjuet av Gudrun Vinsrygg. Det er forskjell på å prøve et rusmiddel – og å
være avhengig av det. Det første er. Nettsider for Norges Dykkeforbund. Her finner du informasjon om
forbundets aktiviteter og fagområder. Fysisk aktivitet og hjerte- og karsykdommer. Å være i fysisk aktivitet er

noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge og behandle hjerte- og karsykdommer. Vår visjon er å nå alle
barn og ungdom fordi alle barn har rett på en god selvfølelse! Diameta er totalleverandør av kurs for god
selvfølelse og har Norges. Forebygging av aggresjon i barnehagen. Negativ atferd mellom barn i barnehage og
mellom elever i skolen er dessverre noe som kan skje, og er svært destruktivt for. – Det gjøres for lite
forebygging med tanke på psykisk helse til ungdom og unge voksne. Dette er ikke politisk prioritert hverken i
Norge eller i andre europeiske. Velkommen til Cappelen Damms nettsted for psykologi Her finner du gratis
nettressurser til læreverket vårt for psykologi-verket. Nettstedet følger. LISTA UNGDOMSSKOLE
Tingvollen 19 4560 Vanse Tlf: 38 38 30 30 epost: lusk@farsund.kommune.no Trykk for å komme til vår
facebook-side Kontaktskjema

