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Nina tittar från Jim till Märta. Hur kan man känna så olika? När hon ser på Jim känns det som första slicken på
en mjukglass.
Men när hon ser på Märta, då känns det som sandpapper mot tänderna.
Det är första dagen på vårterminen. Nina har redan gått ett helt halvår i förskoleklass. Snön yr och Nina orkar
inte gå så mamma får dra henne i en pulka. Men precis innan de är framme vid skolan hoppar Nina ur och går
själv, ingen ska tro att hon är ett småbarn. När hon kommer till skolan får hon syn på någon hon inte sett förut,
någon som har precis likadan ryggsäck som Nina. Det ska börja en ny kille i klassen. Han heter Jim.
Det här är berättelsen om Ninas andra termin i förskoleklass. Det handlar om att få en ny kompis, en som
skrattar åt precis samma saker som man själv. Det handlar också om att vara osams, att ha hemlisar och om att
vara på sin allra första sommaravslutning.
NINA er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning. Vår kompetanse utøves
gjennom forskning, overvåking og konsekvensutredninger. NINA er et nasjonalt og internasjonalt
kompetansesenter innen naturforskning. Vår kompetanse utøves gjennom forskning, overvåking og

konsekvensutredninger. SCANDCAM ønsker å utvikle verktøy for en storskala overvåking av
pattedyrsamfunnet i skogen. Dette er viktig for å forstå effektene på pattedyrsamfunnet i.
NINA SIN KARTPORTAL Her kan en hente fram ulike bakgrunnkart og kombinere disse med temakart fra
NINA sine databaser. Jeg heter Nina og er mammaen til Jessica 16/12-2008 og Benjamin 19/5-2011.Er
separert fra pappaen til barna. Tidligere har jeg spilt ishockey i veldig mange år,nå. Om Dyreposisjoner.
Dyreposisjoner er en kartløsning som viser posisjoner på dyr som er utstyrt med GPS-sendere i ulike
merkeprosjekt i regi av NINA. Forskjellen mellom Outlet One og merkevarebutikkene er én eneste ting:
Prisen. Ellers er alt likt; produktene, kvaliteten, varemerkene – kort sagt får du samme. NINA - MED
ELEMENTER FRA NORSK NATUR. Nina er et eksempel på hvordan en klassiker blir en tidløs suksess, og
med designelementer fra den norske naturen og en. Klikk på bladet for å bestille abonnement I dette nummeret
av Medium kan du lese mer om: Medium profilen • Klarsynte Cecilie Violett Beyer:: Sett elg-og sett
hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial, NINA rapport nr. 1043; Trafikktryggleik Hallingdal
sluttrapport, klikk her

