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Små og store er et temahefte i norsk som andrespråk på høyere nivå. Heftet inngår i en serie frittstående hefter
med ulike tema som har som mål å bedre tekst- og begrepsforståelse samt utvikle skriveferdigheter. Heftene
passer godt på kurs rettet mot "Test i norsk - høyere nivå" (Bergenstesten) og universitetenes trinn 3-eksamen.
Heftet Små og store tar for seg oppvekst og sosialisering fra ulike tiår i vær nærmeste fortid. Avisartikler,
intervjuer og litterære tekster gir leseren et rikt utvalg av emner å jobbe med. Oppgavene er mangfoldige og
egner seg godt til diskusjon og egne refleksjoner.
Små og store gleder - karen.birkenes@gmail.com - org.
nr.
913 855 884 - kontonr. 1207 29 50133DNB - adr: Brattvoll platå 13, 4658 Tveit Du kan bytte mellom store
og små bokstaver eller endre bokstavtypen på merket tekst i et dokument ved å klikke en knapp på
Hjem-fanen som kalles Endre bokstavtype. Du kan gjøre om merket tekst i et dokument til store eller små
bokstaver ved å klikke Endre bokstavtype på båndet. Du kan for eksempel endre den merkede teksten. Marcus
& Martinus butikk med stort utvalg av genser, t-skjorte, caps, lue, mobil-deksel, armbånd og mye mer. Kjøp
offisielle M&M produkter på MMSTORE.no! som for store, selv om små bedrifter har færre ressurser. 1
Innledning 9. 10 Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Kapittel 2 FAKTA Og SMA er et

ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og
om forholdene i Midtøsten. Store og små bokstaver. Hovedregelen er at vi bruker små forbokstaver hvis det
ikke er en særlig grunn til å bruke store. Store forbokstaver brukes særlig Kontaktinformasjon for Små & Store
Poter AS Sykkylven, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer. Kjøp 'Små og store, temahefte
med oppgaver, oppvekst, sosialisering og generasjoner, norsk som andrespråk på høyere nivå' av Anne
Margrethe Wessel fra Norges. Kvalitetstjenester til små og store bedrifter. Hjem; Cloud Booking;
Apputvikling; Nettsider; Kontakt oss; Booking Technology

