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Lærerens ressursbok gir konkret og oversiktlig veiledning til bruk av læreverket. Måloppnåelse og
læringsstrategier står sentralt. Hvert sideoppslag i ressursboka gjengir tilsvarende sideoppslag i elevboka
sammen med nyttige tips, forslag til undervisningsopplegg og fasit etter prinsippet "alt på ett sted". Som lærer
trenger du kun å bruke ressursboka, mens elevene bruker grunnboka. Siste del består av praktiske
kopioriginaler.
Interessegrupper.
Har du lyst til å dyrke dine fritidsinteresser med andre Abakus-studenter? Ta en titt på interessegruppesiden,
og se om du finner gruppen for deg! Abakus AS Postboks 128 2440 Engerdal. Telefon: 47 47 60 00 Telefaks:
62 45 80 30 E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. 6. juni
2017. Dagens tall er 6. Hex, som tar navnet fra det greske ordet for tallet 6, er et brettspill for to personer hvor
målet er å lage en forbindelse mellom. Vi har besøkt hjemmesiden til læreverket Sirkel. Meget bra. SIRKEL:
Trinn 8-10 ABAKUS: Trinn 5-7 MATEMAGISK: Trinn 5-7 ABAKUS: Trinn 1-4 Tips: Bestilling av
Cartoonist! De av dere som har brukt Cartoonist må nå ta direkte kontakt med Creaza for bestilling:
salg@creaza.com.
Morsomme matematikk-apper. Lokus123 er åpen for alle. Du trenger ikke å logge deg inn med brukernavn og

passord for å kunne sette i gang. På noen nettsteder kan du som er lærer få tilgang. Kirkebygden skole med 1. 7. trinn i Enebakk. Heidi Syvertsen Kontaktlærer: Epost arb.: Tlf. arb.: 64923820 : Ellen Johansson Arcol as
leverer aktuelle læremidler til norske skoler, over hele landet.
Vi selger også til private Skal du tipse om en anne bok e.l.
bare svar som vanlig. Mattestigen Forfattere: Hanne Solem; Britt Jakobson; Eva Marand m.
fl. Utgitt: 2006 Forlag: Gan forl. Bjerkaker skole har nå sluttført arbeidet med revisjon av skolens
Handlingsplan mot mobbing. Planen er revidert i tråd med kommunens planer.( se vedlegg)

