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Sara strever med å sjonglere to kjærester på en gang. Pål flytter til Singapore.
Emilie er ufrivillig medlem av en familie i oppløsning. Simen har så mange kviser at folk kaller ham
pizzatryne. Cille mister bestefaren sin - og stormer rett inn i sin første ordentlige forelskelse. Sigurd hopper fra
tier’n og Espen svelger snus. Og Ragne får endelig vist hvem hun er.
Seks nye fortellinger fra klasse 7C.
I Salto er progresjon som grunnlag for dybdelæring et viktig prinsipp, særlig knyttet til utviklingen av
elevenes lese- og skrivekompetanse. Salto leverer ladestasjoner og ladeparker for elbil over hele Norge. Vi
satser på tysk kvalitet til god pris, uansett om det er hjemmeladere til hus og hjem. Her er Salto. Smart
vurdering ; Smart tavle Smart Tavle er lærerens undervisningsverktøy for bruk av læreboka på interaktiv tavle
eller lerret SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet

og rusmisbruk blant barn og unge. Sentrale d. Under Samleside Øverom finner du Øverom 1 Små og store
bokstaver, Øverom 1 Store bokstaver, Øverom 2, Øverom 3a, Øverom 3b, Øverom 4a, Øverom 4b, Øverom
5a. Dette er oversikten over alle produktene som Salto fører. Hvis er usikker på hva som er best for elbilen din
anbefalter vi å ta en titt på elbilguiden vår. Salto treningssenter kan tilby treningsalternativer for alle - uansett
hva ditt mål for treningen er.
Kom i gang er et alternativ til deg som ikke helt vet hva som. Vi er et fullstendig kjøpesenterselskap med alle
funksjoner og jobber mot samme visjon; Vi skal skape de beste kundeopplevelsene. MinSide - SALTO
treningssenter: Booking. Logg inn Hos SALTO føler du deg velkommen, trygg og ivaretatt uansett hvilket
utgangspunkt du har og uansett hvilket mål du har for treningen din. Kvalitet og kunnskap har.

