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Venner - ti store vennebøker er nye fortellinger om Kanin og Pinnsvin, hjemme og i barnehagen
Denne gangen er temaene hentet fra FNs Barnekonvensjon, og synliggjør denne fra et barneperspektiv.
De små fortellingene er med å øke barnas kunnskap om og forståelse for egne rettigheter, og gir eksempler på
verdien av toleranse og respekt for andre mennesker.
Bøkene er rikt illustrert og egner seg godt til høytlesing og kan følges opp av samtaler og videre aktivitet i
barnegruppen.
Venner - ti store vennebøker, selges samlet i en mappe med en pedagogisk veiledning.
Hvordan er det å konkurrere mot venner? Hvor mange venner trenger man? Få venneråd av disse tre – Så gode
venner på så kort tid! Bading, fotball og venner! -for 1.-4.
trinn i barneskolen. Zippys venner er et tiltak for å jobbe systematisk med å fremme god psykisk helse og et
godt psykososialt miljø. Vårens katt: GIC/IP S*Nikopejas Gozha Belobrodnik aka Fabian Bilde: Randi
Heggdal Maridalens Venner jobber aktivt for å bevare og utvikle det vakre og egenartede kulturlandskapet i
Maridalen, og tar del i arbeidet som gjør dalen til ei. Frognmarkas venner er en partipolitisk uavhengig
forening som jobber for å bevare natur og friluftsområder i Frogn. Vi vil jobbe for å sikre mest mulig av.
Botanisk hages Venner, stiftet i 1986, har som formål å fremme kjennskap til og interesse for Botanisk hage

på Tøyen i Oslo, og å styrke og støtte hagens. Målsetting: Kvæfjordkakas Venner skal arbeide spesielt for
kulturbasert næringsutvikling med utgangspunkt i natur og kulturlandskap, jordbruk, havbruk og. Sibirkattene
kan være allergivennlige katter. Det betyr at folk som er allergiske mot katter kan tåle sibirkattene. Vi må
poengtere tydelig at ikke alle. Skaarerbanens Venner har igjen gleden av å invitere til FREMO-treff på Ask i
Gjerdrum, torsdag 9.
- søndag 12. oktober 2014. Skaarerbanens venner inviterer for 7. Ditt beste bryllupsnettsted, med online
bryllupsplanlegger, stort bryllupsforum, tips, råd og inspirasjon til planlegging av bryllup! Her lager du også
deres egen.

