Familier
Sprak:

Bokmål

Kategori:

Familie og helse

Forfatter:

Silje Hrafa Tjersland

ISBN/EAN:

9788249218530

Utgivelsesar:

2016

Forlag:

Gan Aschehoug

Familier.pdf
Familier.epub

Familien er det viktigste barnet har, og nettopp derfor er det så viktig at vi har et felles språk og en felles
forståelse rundt temaet. Åpen dialog og kunnskap hjelper barna med å forstå verden, og forhindrer antakelser
og fordommer.
Hva kaller man Gunnars mammas nye kjæreste? Skal man kalle begge mødrene til Simon for «mamma», eller
har han én mamma og én mor? Hvordan ble Anna egentlig til siden fedrene hennes ikke kunne bære henne
frem selv? Hva er egentlig en donor? Og hva betyr det å være adoptert?
Familier - ulike og unike er laget av barnevernspedagog, artist og mamma Silje Hrafa og viser frem
mangfoldet rundt barns familier og nettverk på en varm og humoristisk måte. Det er et viktig pedagogisk
verktøy som gir barna kunnskap om og toleranse overfor ulike familieformer, og som gir barna begreper
knyttet til familie, slekt, nettverk og hvordan man blir til.
Produktet består av et lekehus, 3 bildebøker, 25 pappfigurer og en CD med nyskrevne sanger.
Enestående familier v/IOGT Nasjonal aktivitetskoordinator Trude Sletteberg Dronningensgate 1 A 3211
Sandefjord Tlf: 33 45 32 27 / 976 14 519 E-post: ef@iogt.no Denne nettsiden er laget for å hjelpe familier
med overvekt og fedme. Les videre og lær hvordan du og din familie kan komme i gang med smarte endringer
av. For familier som bryr seg. Innovatør, journalist og ekspert på sosiale medier. Kristine har bred bakgrunn
innen journalistikk og kommunikasjon i Norge og. Subaru Forester er skreddersydd for aktive familier. Vi kan
tilby deg gratis prøvekjøring. Bestill prøvekjøring i dag. Frankrike er barnevennlig. Du skal lete lenge etter en
restaurant eller et hotell som ikke ønsker dine små velkommen med åpne armer. Frankrike er. Karibia - de
karibiske øyene: Gratis nyhetsbrev med reisetips og gode tilbud -> På cruise i Karibia De karibiske øyer er
fortsatt det reisemålet de. Eidene på Tjøme, Merket i Valdres og Haraldvigen utenfor Kristiansand tilbyr kurs-,
ferie-, fritidsopphold for hovedsaklig grupper. På Eidene kan du også bestille.
Norge: Gratis nyhetsbrev med reisetips og gode tilbud -> Osloøyene Det er mange flotte øyer i Oslo

fjordbasseng. Hovedøya, Gressholmen og Langøyene er for. Som spesialpedagog og klinisk pedagog har jeg
gjennom en årrekke jobbet med fosterbarn og deres nye familier.
Jeg er blitt kjent med mange ulike sider ved. Sol. Alle leiligheter har store, solrike terrasser. Mange er
gjenomgående med sol hele dagen, andre er sydvendte med formiddagssol, eller nordvendte med
ettermiddags.

