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Att ha en bästis är så viktigt för unga tjejer. Att bli den som står utan är en stor förlust.

Författaren Emma Frey-Skött har kärnfullt beskrivit dramatiken. Det är viktigt att ta upp frågan med de unga
och ifrågasätta de attityder som gör att somliga blir ensamma, utfrysta, ibland mobbade. Läs, prata om det och
arbeta vidare med egna tankar kanske både i ord och bild.
En av Nypons lektörer har kommenterat manuset så här:
”Ett enastående bra manus.
Lågmält, äkta och litterärt. Om vänskap och sviken vänskap.”
Bokens illustrationer är fotorealistiska i fyrfärg.
"Sveket - omsorgssvikt er alles ansvar" av Kari Killén - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener.

Sveket 1.
Barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner. ISBN: 9788244612937. Sveket I er en bok om barn og familier i
omsorgssvikt- og overgrepssituasjoner. Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners
rusmiddelbruk. Kjøp 'Sveket I, risiko og omsorgssvikt - et helseproblem og tverrfaglig ansvar' av Kari Killén
fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater. Kjøp 'Sveket II, ansvar og (be)handling' av Kari
Killén fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet 9788244620284
Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelig samliv,
alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemning. "Sveket" - barnevernets bibel Fordi dette fungerar som ei
lærebok for folk med ein enorm makt over einskiltmenneske, understøtter ho tendensane hos.
Sveket II (Heftet) av forfatter Kari Killén. Sosialt arbeid. Pris kr 402 (spar kr 57). Se flere bøker fra Kari
Killén. – Jeg har aldri vært så sint på noe menneske noen gang som da han fortalte, nærmest i en bisetning, at
han skulle flytte, sier Hanne. Av hensyn til familien er. Sveket (Innbundet) av forfatter Kari Killén. Sosialt
arbeid. Pris kr 455. Se flere bøker fra Kari Killén.

