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Boken är skriven med ett lättläst språk som ligger nära talspråk för att den ska vara både lätt att läsa och förstå.
Boken innehåller förutom text även TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) att
kunna användas i vardaglig kommunikation. Illustrationerna är fantastiskt vackra och färgstarka, gjorda av
Cecilia Höglund. Målgruppen för boken är barn och ungdomar i grundsärskolan, träningsskolan och
gymnasiesärskolan som vill läsa om personer som de kan identifiera sig med, som vill ha inspiration till
aktiviteter och för de som behöver lära sig tecken för att förbättra sin kommunikation. Boken har laminerade
sidor för lång hållbarhet. Den har hårda pärmar och är spiralbunden. Boken "Moa åker på läger" i samma serie
vann IBBY Internationals utmärkelse "Most outstanding books for young people with disabilities" år 2015.
Projekttitel (sv) , SEI : Forskningsbidrag enligt regleringsbrev 2014 basfinansiering och samfina. Söndagen
29/4 arrangerar vi More Golf Mastercard Open. Kåseri nr 471. Det blir en traditionellt, härlig singeltävling i
3 klasser. Just nu Phantom of the Opera. Vi söker dig som vil skriva/recensera regelbundet eller bara någon
gång då och då.
Linus Wahlgren: 'Vet man när man har en 40-årskris. Snobben (engelska: Peanuts) är en amerikansk tecknad
dagspresserie skapad av Charles M.
Om teater, annan. Just nu Phantom of the Opera. Mats Sahlström och Linus Johansson har ett unikt sätt att
visualisera ljud och musik genom kombinationen videoprojektioner och scenografi. Ecoprofile är ett
diskussionsforum om hållbar livsstil och konsumtion. Vattenmannen & Speed älskar vatten, rent hav, fiskar
och sin nya vagn - håll ögon och öron öppna, snart dyker vi kanske upp hos dig. Boka ett nöjespaket i
Stockholm. Om teater, annan.
Herrar gör upp i A -och B klass och. Riktigt bra teater för barn och vuxna samt gästspel i Stockholm Vi
söker efter nya teaterpassionerade skribenter. Riktigt bra teater för barn och vuxna samt gästspel i Stockholm
Vi söker efter nya teaterpassionerade skribenter. En nyskriven historisk musikal om kärlek, svek och
Upplysningen. Om teater, annan.

