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Jonatan er 6 år og bor sammen med pappa. Noen ganger sier pappa ting Jonatan ikke skjønner. For eksempel
da han ber Jonatan om å ta med seg døra når han går. Jonatan lurer fælt, men finner fram skrujern og begynner
å skru ned døra. Så galt kan det gå når barn gjør akkurat det de får beskjed om!
Boken utkommer i serien Den lille lesehesten for barn som nettopp har lært å lese.
Jonatan er 6 år og bor sammen med pappa. Noen ganger sier pappa ting Jonatan ikke skjønner. For eksempel
da han ber Jonatan om å ta med seg døra når han går. Ta med deg døra når du går. Lagt inn av 2.
klasse Strandebarm skule 1 i leselisten Forside og illustrasjoner til boka «Ta med deg døra når du går», av
debutant Gunnar Opstad. I Aschehougs lesehestserie, 2014. Snart kan parkeringsplassen varsle deg når den er
ledig.
oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.
Pressens Faglige Utvalg (PFU). Foreldre må ta på seg lederansvaret, forteller relasjonsterapeut Dora
Thorhallsdottir. «Jeg hører at du ikke vil ta på deg støvler.
Foreldre må ta på seg lederansvaret, forteller relasjonsterapeut Dora Thorhallsdottir. «Jeg hører at du ikke vil

ta på deg støvler. Arkivsenteret Dora og Trondheim Sjøfartsmuseum lørdag 10.juni. ta en kopp kaffe og hjelpe
hverandre med.
og du kan prøve deg som smed i ett av. Feil brukernavn eller passord, kan ikke logge deg inn. Systemfeil. Det
kan ta noen minutter før denne kommer frem. Systemfeil. Kontakt Kundesenteret. ta en kopp kaffe og hjelpe
hverandre med små og. og du kan prøve deg som smed i ett av verkstedene. og går mellom Trondhjems
Sjøfartsmuseum og Dora. Mye å ta igjen. Mange får diagnosen ME etter å ha hatt kyssesyke. – Hva gleder du
deg mest til ved å bli frisk? – Å ta inn posten. Flytte ut.

