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Ny bok i den sjarmerende og lærerike norske faktabokserien Jeg vil vite! Serien er tilpasset førskole- og
småskolebarn. Bøkene har et enkelt og direkte språk og formidler fakta som barna forholder seg til i
hverdagen. Den tilrettelagte faktateksten, sammen med spørsmål, eksperimenter og små kuriosa, gjør at
bøkene er ekstra fine som utgangspunkt til samtale mellom barn og voksne. Jeg vil vite! Trafikken lærer barna
trafikkregler og sikkerhet, å sykle og sitte på i bil, forurensing og miljø, ulike kjøretøy, morsomme kuriosa,
lærerike spørsmål.
Dette nettstedet inneholder oppgaver til alle kapitlene i boka I trafikken. Her får du testet kunnskapene dine
om norsk trafikk. Nettstedet er gratis. Vi vet majoriteten av radiolyttingen i Norge skjer utenfor hjemmet, og at
P4 er kanalen flest sier de foretrekker å høre i bilen. Derfor sender vi hver ettermiddag. Tips oss Har du tips
om kontroller eller viktige hendelser i trafikken eller trenger hjelp er det flott om du ringer oss på 45 44 44 44
eller. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge) Din posisjon.
LUKK Statens vegvesen; E-post: firmapost@vegvesen.no; Org.nr: 971032081; Kontakt oss; Kontakt Statens
vegvesen; Telefon: 02030; Har du viktig trafikkinformasjon, ring tlf. Kjører du med lavere promille enn 0,4,
mister du vanligvis ikke førerkortet. Men kjører du i 120 km/t der fartsgrensen er 80 km/t, ryker førerkortet
normalt i 5. På denne siden finner du Moss Lufthavn Rygge sine ankomster for 3 dager frem i tid. Hvor går
grensen for førerkortbeslag, og hva skjer hvis man mister førerkortet? Her er en oversikt over plikter og
rettigheter. Det slår meg hver eneste dag hvor mange bilister og syklister som gir blaffen i trafikkregler og
sikkerhet, skriver Knut Olav Åmås. Bildet er tatt ved. Tallene i den månedlige oversikten er foreløpige og kan
bli endret på ved et senere tidspunkt.Kontaktperson er Beate Øien, epost: beate.oien@vegvesen.no

