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Inspektøren har lige givet alle fri, da tre sortklædte mænd kommer og meddeler, at ingen må forlade skolens
område. Ingen ved hvorfor, men inden dagen er omme, er der sat et hegn op omkring skolen og pakker med
mad, medicin og ligposer er smidt ned fra himlen. Herefter bliver intet som det var før. Anbefalet i Politikens
gaveguide til børne- og ungdomsbøger, julen 2013 Pressen skriver: »En dyster og tankevækkende bog
velegnet til brug i folkeskolens ældste klasser og til formidling til modne læsere fra 13 år, som ikke skal have
alting serveret på et sølvfad … Det interessante er den følelse af afmagt og uro, der præger bogen, og det der
kommer til at foregå personerne imellem. Bogen er stramt og præcist skrevet, og det gør den faktisk endnu
mere skræmmende.« - Elisabeth Bennetsen, Lektør »Tematisk læner bogen sig op ad en "Fluernes
Herre"-tradition, der afsøger de psykologiske mekanismer, som får frit spil, når rammer og regler forsvinder
… " Skolen" er en velskrevet gyser med tyngde.« **** - Karen Lise Søndergaard Brandt, Jyllands-Posten
»Skolen er hårdkogt, poetisk, fuld af sidespor og dunkle udsagn.« **** - Politiken »Som i sine senere romaner
og noveller tager Jesper Wung-Sung sine læsere alvorligt og sætter dem på hårdt arbejde, både med dem selv
og med teksten. Og det er vel ikke så ringe endda! Skolen anbefales til arbejdet i danskundervisningen fra
slutningen af 7. klasse. Det gælder arbejdet med litteratur, elevernes empatiske kompetencer og til arbejdet
med (samfunds)moral og etik.« - Søren Fanø, Bogbotten.dk »En stærk roman, der sætter spørgsmålstegn ved
værdien af menneskeliv.« - Æseløre.dk

Skolen og dens smukke historiske bygninger ligger midt i den. Her kan du som skuleelev øve deg i nynorsk
grammatikk og rettskriving. 000 - kommer hvert år så slemt til skade, at. Om skolen Bråskovgård Efterskole
ligger i den sydlige del af Østjylland mellem Horsens og Vejle. april, deretter er det fortløpende inntak frem
til. Børnene arbejder med træet, som et symbol på menneskelivet gennem fortællinger om mytiske træer. På
Gørlev Idrætsefterskole kan du kombinere din skolegang i 10. På Gørlev Idrætsefterskole kan du kombinere
din skolegang i 10. På kun ét år kan du blive kropsterapeut og mestre kropsterapiens mange gode egenskaber.
Log på KMD Skoleindskrivning med NemID.
På Gørlev Idrætsefterskole kan du kombinere din skolegang i 10. Visit the post for more. I løpet av studiet
arrangerer skolen workshops, studieturer og. Skolen og dens smukke historiske bygninger ligger midt i den.
Skal du på efterskole, så ligger Efterskolen for Gastronomi, Musik & Design helt centralt i Øst Jylland med
gode tog og busforbindelser til resten af landet. Kart i skolen -webatlas for skolen. Visit the post for more.
Om skolen Bråskovgård Efterskole ligger i den sydlige del af Østjylland mellem Horsens og Vejle. Det er en
rigtig smart proces, der skaber fast stof af enkle ting som lys, luft og vand. Visit the post for more.

