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Vekst 2015
Læreverket Vekst for Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag kom i ny utgave våren 2015. Siden første utgave i
2007 har Vekst vært et dominerende læreverk på BUA-utdanningen og har vært brukt både i videregående
skole og i voksenopplæring med mange fornøyde brukere.
Yrkesutøvelse
En stor del av denne boka er viet til planlegging av praksisorienterte aktiviteter for barn og unge. Den
inneholder mange eksempler som viser hvordan man kan sette opp enkle planer som omfatter mange ulike
aktiviteter, både pedagogiske og andre, for ulike aldersgrupper. Det er lagt vekt på å vise hvordan kunnskaper
fra utviklingspsykologien kan brukes og inngå i planleggingen.
Resten av boka gir elevene mer inngående kunnskaper om arbeidsstedene som er aktuelle for barne- og
ungdomsarbeidere, virksomheten som foregår der, og rammene for arbeidet. Boka behandler også temaer som
lekens betydning og rolle og oppvekstsvilkårene for barn i dagens Norge, og inneholder mange eksempler fra
barne- og ungdomsarbeideres hverdag.

Vekst-serien
Tydelig struktur – alle læreplanmålene er dekket
Praksisorientert, virkelighetsnært
Gode verktøy for å gi elevene et riktig begrepsapparat og ordforklaringer
Nytt nettsted
Parallelt med revisjonene av bøkene, utviklet vi et nytt nettsted for Barne- og ungdomsarbeiderfag med
varierte og gode ressurser for både lærere og elever. Elevnettstedet er åpent og gratis. Lærerressursen krever
innlogging.
www.hofag.cdu.no

Yrkesutøvelse. Her finner du oppgaver til Yrkesutøvelse i menyen til høyre. Oppgaver. Hva vet du om andre
lover og bestemmelser innenfor helseretten? Rettigheter. Sist oppdatert: © Cappelen Damm AS Her finner du
innhold som er nyttig i arbeidet med bøkene gjennom skoleåret.
Innholdet følger samme struktur som bøkene. Lykke til med skolearbeidet! Viktig om nettressursene til
Vekst: For å få tilgang til digitale ressurser som er sikret med passord, må du være registrert bruker på cdu.no
Veilederen Etisk handel i praksis viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i
leverandørkjeden. Fagstoff: I dag lever det mer enn 7 milliarder mennesker på kloden. I de industrialiserte
samfunnene raser flere og flere hjul rundt i stadig større fart. Bruk av. Hva er god helse og gode levekår?
Innholdet i begreper som helse og levekår endrer seg i takt med velferdsutviklingen. Gode levekår betyr ikke
det samme i dag som. Forside for barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2.
Oversikt over innholdet, med direkte tilgang til menyer og utvalgte tema. Vis alle studier; Navn Studienavn
Samordna opptak Studiepoeng Avdeling Studiested; Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)
Akuttsykepleie, videreutdanning.

