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NORSK NO! er eit begynnarverk i norsk som andrespråk. Verket er laga for vaksne innvandrarar som følgjer
opplæringa på spor 2 med langsam til middels progresjon. Verket dekkjer nivåa A1 og A2 etter Læreplan i
norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar og leier fram til Norskprøve 2. NORSK NO! fokuserer
på handlingskompetanse. Språk skal lærast for å brukast, og det blir lagt vekt på språkhandlingssituasjonar,
kommunikasjon og ordforråd. Framstillinga ligg nær opp til kvardagen til innvandrarane, med realistiske
situasjonar og nyttige sjangrar. Verket har ei arbeidsbok for kvart nivå, A1 og A2. Arbeidsbøkene er nær
knytte til tekstboka. Gölin Kaurin Nilsen og Jorunn Fjeld har lang undervisningserfaring med språkopplæring
for innvandrarar. Nilsen har også revidert den siste utgåva av Ny i Norge og skrive oppfølgjaren Nøkler til
Norge. Læreverket består av: Tekstbok (bm og nyn) Lydbok (bm og nyn) Arbeidsbok 1 (A1) (bm og nyn)
Arbeidsbok 2 (A2) (bm og nyn) Øvinger i lytteforståelse (bm) Lærerveiledning (bm) Plakat med spørreord på
flere språk (bm) Nettressurs: www.
fagbokforlaget.no/norskna (bm) Ordlister på flere språk (bm)
Her finnes biografisk og historisk informasjon om den norske Kongefamilien, samt nyheter om deres offisielle
virke og offisielle program. Book hotell på nett hos Nordic Choice Hotels.
Våre rom er alltid billigst på vår hjemmeside. Garantert. Velg hotell og book nå! Onsdag 24. mai fikk vi

besøk av 450 elever og lærere som med stor iver og kjempe innsats deltok i matematikktivoliet vårt.
06.
06.2017 Les mer Logg inn. Multi. Bokmål; Nynorsk Test dine multiplikasjonsferdigheter med disse spillene,
både med og uten tidspress. Du kan også få utstedt gangesertifikat! Det er ikke standard å jobbe i Standard
Norge.
Helge gjør oljeplattformer tryggere. Det er ikke mange som tenker at sikkerheten bør følge en standard.
Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og
tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag epost: post@kulturradet.
no, telefon: [+47] 21 04 58 00, besøksadresse: Mølleparken 2, postadresse: Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo.
org.nr. 971527412 forskning.no er en nettavis for norske og internasjonale forskningsnyheter. Vi byr på
nyheter, bakgrunnsstoff, debattspalte og blogg. Vi dekker de fleste fagfelt i. Norsk rettskriving: Skriveregler
og råd om rettskrivning og tegnsetting. Korrekturavdelingen.no tilbyr veiledning i rettskrivning og tegnsetting.

