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Serien Vi undersøger består af en række hæfter, der henvender sig til skolens yngste og mellemste årgange.
Seriens formål er at gøre eleverne fortrolige med grundlæggende biologiske, kemiske, fysiske og geografiske
fænomener, processer, begreber og metoder. Hæfterne lægger vægt på at gøre eleverne aktive gennem
eksperimenter, aktiviteter og diskussion. Indholdet formidles gennem kort og letlæselig tekst. Til elevhæfterne
hører en Idébog, som indeholder lærervejledning og aktivitetsark med eksperimenter, der uddyber emnerne.
I vores nyeste udgivelse undrer vi os over ni hverdagsgenstande, som langt de fleste af os bruger uden … Her
har vi samlet en række opgaver, skrevet af primært danskfaglige universitetsstuderende.
November 2015 afholdte vi det første af foreløbigt 3 vejledningsforløb for nytilkomne flygtninge mellem 18
og 25 år. Forår 2018. Godt overblik og styr på udgifterne. Et betalings- eller kreditkort giver dig nem og
hurtig adgang til dine penge – uanset hvor i verden du befinder dig. Hvor mange personer med demens er der
i … Efter Anden Verdenskrig var der politisk interesse for et øget samarbejde imellem de vesteuropæiske
stater for at genopbygge Europa og forebygge ny … Godt overblik og styr på udgifterne. Tag betalingskort
med. Godt overblik og styr på udgifterne. Med Bowmann Ejendomsadministration som samarbejdspartner
bliver boligforeningen først og fremmest beslutningstager. Tag betalingskort med. Overlæge Marjan Rastgoy
er speciallæge i Reumatologi, Intern Medicin samt Idrætsmediciner. Vi udfører blandt andet vinduespudsning,
rengøring, malerarbejde, større renoveringer, facaderens, fjernelse af graffiti, snerydning og småreparationer.
Vi mødes på torsdage kl. BAGGRUNDS KABINET. Mødestedet er Folkevirke, Niels Hemmingsens Gade
10, Emma Gads mødelokale 3. Fordele ved kort. FIFA undersøger nu anklagerne Paul Pogba er en af de
franske spillere, der angiveligt blev udsat for racisme før og under testkampen mod Rusland. Folkevirkes
Litteraturkreds i København. Anerkend, at vi snart er voksne med brug for gradvist at få større frihed til selv
at bestemme rammerne om vores liv. d. I anledning af 10 året har vi … For noget tid siden blev Kristian og

jeg opmærksomme på, at vi i årevis har siddet i sofaen om aftenen med en forventning om at være afslappede,
mens vi i virkeligheden holdt vejret, og ikke kunne få vores skuldre ned. Vi lister herunder nogle af dine
muligheder for at låne penge online. Vi finder din drømmebolig til den bedste pris, vi undersøger markedet og
finder netop de boligemner som passer til dine ønsker.

