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Alla i klassen ska följa med en vuxen till jobbet. En hel dag. Nora Henriksson vet precis vilket jobb hon vill
vara med på! Fast ingen annan verkar tycka att det är en bra idé. Men Nora har bestämt sig! Nora Henriksson
går i Lyckeskolan tillsammans med en massa klasskamrater.
I varje bok i serien får vi lära känna en ny klasskompis! OLIKA förlag tilldelades Rättvisepriset 2012 och
Stenbecksstipendiet för sitt arbete för jämställdhet och jämlikhet i bokvärlden. Boken är tryckt i vår
geografiska närhet på miljöcertifierat papper och tryckeri. Sagt om boken: Det är lättsamt berättat om Nora
och hennes två mammor. Noras ilska över att inte få välja själv gestaltas väl. Många tydliga illustrationer i
glada färger av Carl Flint kompletterar snyggt. (...) Ett jobb för Nora Henriksson passar fint för
nybörjarläsaren. Staffan Engstrand, BTJ Jag fattar inte att jag inte hunnit skriva om Nora.
Fantastiska Nora Henriksson på Lyckeskolan. (...) Nora känns som en kaxig 11-åring med skinn på näsan som
mest bara vill gå sin egen väg och det är så himla roligt att läsa den här lilla lätt att läsa-boken tillsammans
med 2,5-åringen här hemma. Barnet älskar den ändlöst, så den har gått på repeat (den är alltså inte bara för
större barn). Jag tycker också om den, vuxenvärldens ologiska orättvisa beskrivs ju utifrån en ganska stor
unges perspektiv. John är ju också någons släkting, så varför kan inte Nora få vara med honom på jobbet?
Bilderna gjorda av Carl Flint matchar texten perfekt och det är så mycket härliga färger och saker som händer
för att komplettera den skrivna historien. Toppentips för barn från 2-100 ungefär. 365 böcker du borde läsa
Carl Flints illustrationer är stiliserade men jobbar desto mer med uttryck. Han jobbar med blickar, miner och
hur kroppsliga uttryck. Hur personernas händer ger bilderna tyngd är verkligen häftigt i sin enkelhet. Ett jobb
för Nora Henriksson är en bilderbok som tar upp ett viktigt ämne. Barn ser också vad som händer i samhället
och de behöver bearbeta sina intryck. Boken ger inga svar eller förklaringar, utan den kan användas som
diskussionsunderlag tillsammans med barn.
(...) Jag tycker mycket om hur Olika förlag jobbar med att normalisera sådant som annars kan exotifieras och
visas upp.

Nora har två mammor, men det kommenteras inte utan så är det bara. Det är befriande och viktigt. (...)
antingen du läser själv eller för någon annan är Ett jobb för Nora Henriksson en ytterst viktig bok som speglar
samhällsklimatet. Anna Liv Lidström, Dagens bok Det är dags för en praodag för barnen i barnen i
Lyckeskolan. Nora funderar en massa, alla verkar veta vart de vill/ska vara men hon vet inte. Mamma Iris har
hon redan varit med så många gånger på sjukhuset där vill hon inte vara. Hon vill inte heller vara med mamma
Fia en dag, sitta framför en dator hela dagen. Nej tack. Nora skulle vilja vara med någon som jobbar utomhus.
Kanske John som säljer de hemlösas tidning utanför affären där de brukar handla? Men ingen vuxen verkar
tycka att det är en bra idé Heja Nora Henriksson henne gillar jag! Undra just om det är fler Barnen i
Lyckeskolan böcker på gång? Hoppas! Prickiga Paula
Förra årets rankning. Dagens höga moms på digital journalistik är ett hot mot pressfriheten.
Vi på Lavendla har stor erfarenhet av att. Vi på Lavendla har stor erfarenhet av att. Uppdaterat 19 juni 2017
FIB-Aktuellt lästes av en miljon svenskar varje vecka, hälften av dem kvinnor. OM Du får problem med att
skriva. ex. Här kan du jämföra siffrorna med den rankning som Skolvärlden genomförde för ett år sedan:
Skolvärldens kommunrankning 2010 Några få har kapital att göra som de behagar. Easily share your
publications and get. Nu krävs ett snabbt agerande av regering och riksdag, skriver 38 publicister. Köpguiden
'Framtidsprodukter' är en kraftfull jämförelsetjänst om produkter och.
För fjärde gången fick trumpetaren och kompositören Goran Kajfes stiga upp på scenen och hämta en
jazz-Grammis. Köpguiden 'Framtidsprodukter' är en kraftfull jämförelsetjänst om produkter och. Vi lyckades
få ihop 5 nummer av Lyckligt Lottad även det här året och det känns också himla fint.
DN. Uppdaterat 19 juni 2017 FIB-Aktuellt lästes av en miljon svenskar varje vecka, hälften av dem kvinnor.

