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Hva skjer hvis Frp og Høyre får innføre et privatskolemarked i Norge? LES OM : - Hva som skjedde med
"verdens likeste skole" i Sverige, - Hvordan private investorer beriker seg på norske barnehager, - De norske
privatskolene som brøt reglene, beriket eierne og utnyttet sine ansatte. 9. september står vi overfor et
verdivalg: Skal barns oppvekst og opplæring overlates til private investorer i et kommersielt marked?
KOZMOS butikkene har et stort utvalg av de beste lekene, spillene og multimediaproduktene. Vi har
morsomme aktiviteter, kvalitetsvarer og gode tilbud. Lekmer tilbyr et stort utvalg av leker, barneklær og
babyprodukter fra kjente varemerker som LEGO, Micki, BRIO, Kettler og mange fler.
IKEA - DUKTIG, Kasseapparat, , , , Barnet får det morsomt med å leke butikk sammen med vennene sine og
lærer samtidig om telling og penger.Oppmuntrer til rollelek. Kom innom en av våre butikker og se vårt utrolig
store utvalg av leker til barn. Vi har i tillegg noen uslåelige priser på dukker, lego, kjøretøy og mye mer.
Tuven Senteret er et moderne, trivelig kjøpesenter med god atmosfære som ligger ved E134, 2 km vest for
Notodden.
Senteret har et stort utvalg av butikker. Sjøsiden senter ligger i den nordlige delen av Mosjøen sentrum, her
finner du 28 butikker fordelt på to bygg. Senteret har 550 gratis parkeringsplasser! Sandens, Tollbodgaten 14,
4611 Kristiansand. Senterleder: Christina Omland. Telefon: 908 45 793 E-post: sandens@amfi.no. Følg oss

på: Småskolen skulle avslutte før jul med et stort julespill som alle var svært opptatt av. Men en dag kom lille
Anders hjem og var aldeles utrøstelig. Matematikk-app Likte du å leke butikk som liten? Barn lærer mye
gjennom å gjenskape dagligdagse hendelser og herme etter de voksne. Utviklerne i Toca.

