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Fælles Mål på tværs - Bh.kl. Serien Fælles Mål på tværs udgives med det formål at tydeliggøre, hvilke rammer
undervisningsministeriets Fælles Mål 2009 sætter for undervisningen. I Fælles Mål på tværs sammenstilles
Fælles Mål og tilsvarende bestemmelser, således at læseren får en overskuelig oversigt over, hvilke elementer
der samlet skal tilgodeses i et skoleårs undervisningsforløb. Serien er primært målrettet lærerne og
teamsamarbejdet og skal ses som en håndsrækning til teamets koordinering af faglige aktiviteter, ikke mindst
ved tværfaglige projektarbejder. Derfor seriens navn! Med de sidste siders råd og vink, som frit kan kopieres
og uddeles i løbet af undervisningen eller ved forældremøder o.l., er det også håbet at nå elever og forældre.
Alle seriens hæfter er opbygget efter samme principper: Først bringes en præsentation af indhold og rammer
for undervisningen på de pågældende klassetrin, dernæst en redegørelse for fagenes omfang.
Så følger Fælles Mål i fag og emner, et for et med trin- og/eller slutmål, samt tilsvarende rammesættende
bestemmelser, fx projektopgaven i 9. klasse og uddannelsesplanen i 10. klasse. Hæfterne afsluttes alle med
kopisider med råd og vink til elever og forældre.
Vores mission er at bidrage, til at danskerne kan tage ansvar for egen og andres tryghed. Kort ventetid. Vi er
godkendt til behandling efter § 66, § 85, § 107 og § 108. Foredragsholder Torben Wiese er Skandinaviens
mest effektive vanebryder → Torben skaber dynamik & succes.

I Island er antallet af unge rygere faldet markant over 20 år. Vi vil fortælle hvilke projekter, der er arbejdet
med i 2017 og hvad vi tænker 2018 skal bruges på. I 2017 er det 10 år siden, at Movia blev etableret som led i
kommunalreformen. I Island er antallet af unge rygere faldet markant over 20 år. august er der fernisering på
fotoudsillingen To Be Beautiful Gypsy af den ungarske kunstfotograf Tamás Schild. Gate 21 er et partnerskab
mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen, der arbejder for det
fælles mål at accelerere den grønne omstilling og vækst. Vi vil fortælle hvilke projekter, der er arbejdet med i
2017 og hvad vi tænker 2018 skal bruges på. Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer
på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet Viskvalitet.
Webudstilling: Danmarks Riges Grundlove.
Vejledning skal gøre det nemmere at dyrke idræt på højt plan ved siden af … Hjemmesiden er til undervisere
og studerende på professionshøjskolerne i Danmark, og indeholder undervisningsmaterialer til undervisning i
tværprofessionelt samarbejde på børne- og ungeområdet.
Vejledning skal gøre det nemmere at dyrke idræt på højt plan ved siden af … Hjemmesiden er til undervisere
og studerende på professionshøjskolerne i Danmark, og indeholder undervisningsmaterialer til undervisning i
tværprofessionelt samarbejde på børne- og ungeområdet. Begivenheden finder sted på VIA UC i Aarhus med
taler af regionsformand Bent Hansen og fotograf Carsten Ingemann. Vejledningen indeholder viden og
inspiration til alle, der har med både eliteidræt og skolen at gøre. På denne side kan du finde Fælles Mål,
læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget. Vi vil skabe tryghed i Danmark.
Vejledningen indeholder viden og inspiration til alle, der har med både eliteidræt og skolen at gøre. Vi vil
fortælle hvilke projekter, der er arbejdet med i 2017 og hvad vi tænker 2018 skal bruges på.

