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Sjenanse er en bok i Følelsesbiblioteket - en serie med bøker som omhandler ulike følelser som sinne, angst,
sorg, lykke, forelskelse og sjenanse. Temaet sjenanse blir tatt på alvor, men med en humoristisk vri, med
fargerike og morsomme illustrasjoner, og korte tilhørende tekster. Boken er lagt opp slik at den skal inspirere
barna eller ungdommene til diskusjon og til egne tanker og refleksjoner rundt det å føle sjenanse.
Følelsesbiblioteket er først og fremst rettet mot målgruppen barn og ungdom med syn og hørselsskader og
psykisk utviklingshemmede.
Sorg blir depresjon. Maur i rompa blir ADHD. Sjenanse blir sosial angst. Moderne psykiatri er i krise Gisle
Roksund Plikt til å hindre sjenanse fra katter Når det gjelder å bo i fellesskap, er utgangspunktet at alle må
vise toleranse og hensyn så langt dette er praktisk mulig. for foreldre til barn / unge med skolevegring, angst,
sjenanse m.m Møtetid; onsdag 19.
april 2017 kl. 19.00 – 21.00 Møtested; Lærings og mestringssenteret v/UNN Scooteren leveres med full tank
og skal leveres med full tank. Alle priser er inl. ledavgift. Scooterbevis må fremlegges ved utleie. Kontrakt må
signeres. Strøm til innkjøpspris. Strøm fra Lyse er enkelt, trygt og forutsigbart, med konkurransedyktige priser
og døgnåpen kundeservice. Langnes Skole - Tromsø kommune. På grunn av fortsatt dårlig værvarsling har vi

besluttet å avlyse snøhuletur for alle denne uka. Hamna skole Toftvegen 57 9017 Tromsø E-post trykk her:
Telefon: 905 89552 Telefon rektor: 993 62862 Tlf. SFO: 48 12 17 34 Baseledere: Ingunn Steinnes Nilsen tlf.
473. Maskinentreprenør med fagbrev og ADK-bevis som er behjelpelig med å komme med løsninger på
utføring av arbeid. Vi utfører graving i Follo, Oslo og Akershus. Brødrene Kolstad har i en årrekke hjulpet
privatpersoner og bedrifter med både tjenester og produkter tilknyttet belysning. for foreldre til barn / unge
med skolevegring, angst, sjenanse m.
m Møtetid; onsdag 19.april 2017 kl.
19.00 – 21.00 Møtested; Lærings og mestringssenteret v/UNN

