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Ny i Norge er et begynnerverk i norsk som andrespråk, og er et av de mest brukte læreverkene de siste tiårene.
Verket er beregnet på voksne innvandrere som følger opplæring på spor 2 og 3. Det dekker nivåene A1 og A2
etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og leder fram til Norskprøve 2.
Ny i Norge består av - Tekstbok - Arbeidsbok - Lydbok (elev-CD til tekstboka) - Øvinger i lytteforståelse (bok
og CD) - Lærerveiledning - Lærer-CD - Nettressurs - Ordlister på flere språk
Ny i Norge. Velkommen til Ny i Norge gratis nettressurs! I menyen til venstre finner du oppgaver til hvert av
de 20 leksjonene i boka. Du finner mer informasjon om Ny. Ny i Norge - lærerressurs. A1 Ny i Norge. A1.
Leksjon 1; Leksjon 2; Leksjon 3; Leksjon 4; Leksjon 5; Leksjon 6; Leksjon 7; Leksjon 8; Leksjon 9; Leksjon
10; Leksjon. Er du innvandrer og gift med en nordmann? Er du innvandrer og skal gifte deg med en
nordmann? Er du norsk statsborger og skal gifte deg med noen fra utlandet? Her finner du tjenester i
tilknytning til asylsøknad, søknad om opphold i Norge, familieinnvandring, arbeidsinnvandring fra land i og
utenfor EU/EØS, au-pair. Ny i Norge. Tar sikte på å gi arbeidsinnvandrere viktig informasjon om det norske
samfunnet, med opplysninger fra offentlige etater om rettigheter og plikter. NRK.no er Norges største tilbud
på nett: nyheter fra Norge og verden, lokalnyheter, radio- og tv-program, podcast, vær. Ny plan for å få ned
Mannen. NRK Norge - Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet. NRK Meny. Nyheter Velg kategori.
Norge;. Ny maratonrunde om reintyveri og mishandling Hedmark og Oppland. Ny i Norge. Velkommen til Ny
i Norge lærerside på nett. Her finner du gratis ekstraoppgaver du kan printe ut og bruke, samt fasit til

arbeidsboka.
Fagnettsted Ny i Norge har en omfattende gratis nettressurs med fagstoff for deltakeren. Nettressursen består
av ulike interaktive oppgaver knyttet til leksjonene i. Kjøp 'Ny i Norge, øvinger i lytteforståelse, dekker nivå
A1 og nivå A2 i "Læreplan i norsk og samfunnskunnskap" fra 2012' av Gerd Manne fra Norges raskeste.

