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Kristina Aamand er et omvandrende kultursammenstød: dansk mor, palæstinensisk far, kristent døbt og
muslimsk opdraget. Hun er gift med en mand med pakistanske rødder og sammen har de fem børn. Det er et
succesfuldt interkulturelt ægteskab. Parret udgiver en bog sammen, debatterer og holder foredrag om
integration, bor i designtegnet bofællesskab og har VIP-venner. Men da Kristina Aamand fylder fyrre, får hun
en nagende tvivl. For passer hun overhovedet ind i en pakistansk svigerfamilie? Og er det muligt at leve
sammen på tværs af kulturer uden at miste sig selv? Når frie danske normer møder svigermors traditioner, er
det så ikke dynamit dømt til at eksplodere? Det er nogle af de spørgsmål, hun stiller og besvarer i sin nye
erindrings- og debatbog, På tværs. Kunsten at overleve en pakistansk svigermor.
Masser af online undervisningsforløb til danskundervisningen. Gareth’s work integrates insights drawn from
the major currents of history and social thought with a focus on the challenges of leadership and management
in today.
Viden på Tværs sætter dagsorden, spreder viden og understøtter medarbejdere og ledere i udvikling af de
kommunale arbejdspladser og kerneopgaver til gavn for. Kontakt os for at høre om priser og muligheder.

april 2018 inviterede Finderup Efterskole til generalprøve på resultatet af en hektisk dramauge for de 52
elever. Klog på sprog. Hos SPARK kan arbejdspladsens TRIO og MED-udvalg hente støtte og sparring om
det psykiske arbejdsmiljø. december 2014 erstattet af Råden Over Vejareal Her finder du ideer til
oplevelsesgaver til ham, hende og til par der sætter pris på en anderledes gave og en oplevelse der aldrig vil
blive glemt.
Boligsiden. Lån en udvalgsformand på biblioteket. Cirkus Tværs laver cirkusworkshops på bestilling. Hos
SPARK kan arbejdspladsens TRIO og MED-udvalg hente støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø. På
denne side kan du læse mere om, hvordan du kan samle en task force, der kan rådgive om forebyggelse af vold
på botilbud.
Læs her, hvordan I kan få et gratis forløb med en af. Jeg er sprogmand og har arbejdet hele mit liv med
udformning af tekster (som journalist) og med fremmedsprog. Hvad kan jeg lære. Medarbejdere, som skal
administrere og ansøge på virksomhedens vegne, samt selvstændige skal bruge digital medarbejdersignatur for
at logge på … Book en vikar. Der er ikke mange på dansk så de fleste du ser her er på engelsk.

