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Læreverket Paralleller er et matematikkverk for den videregående skolen, og det dekker alle
matematikkursene på studieforberedende utdanningsprogram.
Paralleller Vg 1T, bind I og II, dekker læreplanen for Vg1T.
Nettsted: www.paralleller.no.
Dette er et nettsted om matte der det blir lagt ut videoer om matematiske temaer fra ungdomsskolen. Temaene
blir organisert ut fra forskjellige hovedtemaer. Loke. Loke, eller Loft (Loki, Loptr) er opprinnelig en av
jotnene, men etter å ha blandet blod med Odin ble han tatt opp som en halvgud av æsene - men kan nok med.
Høsten 2012 lanserte Colonialmajor Odd Reitan boken «Hvis jeg var president». Boken inneholder historier
fra Odd Reitans barndom, historien om Reitangruppen. Få hjelp til din analyse av «Sjøfuglen»! Med dette
gullnotatet sørger vi for at du får et godt utgangspunkt til din analyse av Johan Sebastian Welhavens dikt.
Jentene ved den muslimske friskolen Al-Azharskolan i Stockholm må gå inn bakerst i skolebussen, mens alle
gutter får gå inn foran.
I forkant av konkurransen for de voksne fikk barn av Arctics kunder også prøve seg mot den norske
stormesteren. Sjef i Arctic Securities, Mads Syversen. Stein Gauslaa er død: – Nesten umistelig Erfaren
pressemann: På denne tiden i fjor ryddet Stein Gauslaa et arbeidsliv ned i plastsekker etter 45 år. Norske
bilkjøpere kaster seg over hybridbilen. Men Bellona advarer politikerne mot å gjøre bilen enda billigere.
Renault Zoe er en av Norges mest solgte elbiler. Nå viser den franske produsenten frem Renault Zoe e-Sport,

en lynrask sak som går fra stillestående til. KLAR TALE: Sverre Anker Ousdal (72) jobbet 52 år som
skuespiller ved flere teatre i Norge, 44 av dem på Nationaltheatret. Torsdag vitnet han for.

