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Boka om meg er en vakker minnebok hvor du kan skrive ned alt du vil huske om ditt barns første år.
Det er så mye som skjer – og så mye man gjerne vil huske.
Hva var det første ordet? Når tok barnet de første skrittene? Hvordan gikk det å slutte med smokken?
Når barnet blir større kan dere bla i boken og minnes og le sammen.

Boken er rikt illustrert med vakre illustrasjoner fra Astrid Lindgrens verden, samt sitater fra hennes bøker.
Boken har en praktisk spiralrygg og god plass til å skrive og lime inn bilder og andre minner.
Analyse av Beatles skrevet i 10. klasse. Inneholder også referat av boka og fakta om Lars Saabye Christensen
som har skrevet boka. Larvik bibliotek Nansetgata 29,3256 Larvik Postadresse: Pb 2020, 3255 Larvik. tlf.: 33
17 10 50 fax: 33 18 79 05 e-post: larbib@larbib.no. Åpningstider: Logg inn. Multi. Bokmål; Nynorsk Sandnes
bibliotek deltar i år på Sommerles - en landsomfattende lesekonkurranse for å fremme leselyst! Fra 1. juni til
31. august kan du som går i 1. til 7.
klasse. Bruk av nasjonale prøver? Et leserinnlegg fra en elev i 10. klasse om hva nasjonale prøver egentlig er,
og hvor tragiske de er laget. Bokmål Norsk litteratur knyttet til Bokbloggerprisen og shortlists.

Dette gleder jeg meg til! Jeg Jeg har planer om å lese meg godt inn på kortlisten sammen med andre.
Minnerik klubb og helg. Tilbake fra en minnerik helg i Liverpool- som mer enn noen gang minnet meg på for
en fantastisk fotballklubb vi har til felles (og jeg har. Har du vært på skattejakt noen gang? Eller gått på
oppdagelsesferd i ukjent terreng? Denne våren har jeg fått være med inn i en, for meg, helt ny og fantastisk.
HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for forskning om
oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 19/2011 Bildeboken «Zainab må flykte» forteller om en 9-åring
som må flykte fra krigen til en flyktningleir ute i ørkenen.

