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Medlemsarrangement

The Crazy Christmas Cabaret 2016
SHAKIN’ UP SHERWOOD
“It’s business as usual in Ye Olde England” og I årets Crazy Christmas.
Torsdag den 17/11 2017 inviterer
Sproglærerforeningen i samarbejde med
Crazy Christmas Cabaret til et særligt
medlemsarrangement.
Kl. 18.30 præsenterer Søren Hald, direktør for Crazy Christmas Cabaret, det undervisningsmateriale, der er produceret til
årets forestilling.
Kl. 19.30 begynder selve forestillingen.
Vi kan tilbyde billetter i den bedste kategori til 300 kr. – normalprisen er 375 kr.
Dette tilbud gælder kun for medlemmer
af foreningen. Ikke-medlemmer skal betale 375 kr. for at deltage i arrangementet.
Vi har lagt arrangementet så tidligt, at det
vil være muligt at tage elever med ind at
se forestillingen senere på sæsonen.
Tilmelding via Sproglærerforeningens hjemmeside: www.sproglaererforeningen.dk Hurtig tilmelding anbefales.

Anmeldelser
ENGELSK
Bob-serie

fra Special-pædagogisk Forlag
af Kirsten Ahlburg
Illustreret af Jon Ranheimsæter
Special-pædagogisk Forlag A/S,
Herning, 2016
Der kommer gratis lydfil til bøgerne på
www.spf-herning.dk

Bob in the Woods

19 sider
Pris 68,- ekskl. moms
ISBN 978-87-7177015-5
Den danske letlæsningsserie om Bo har
nu fået sin engelske
pendant, og Bo er blevet til Bob.
Det er en fin bog til engelsk i 3.-4. klasse. Bogen kan læses individuelt, men kan
også sagtens bruges som fælleslæsebog
i en klasse. Billederne støtter teksten fint
og hjælper med forståelsen af teksten.
Sproget er bygget op af korte sætninger
og med enkelte gentagelser. Selve bogen

er i hardcover og meget lækker at læse i.
Handling: Bob skal på tur med far i skoven. De skal plukke bær. Bob spiser flere
bær, end han plukker, og til sidst kan han
ikke nå flere. Han går en tur og finder nogle
lækre svampe. Han spiser en og … ja, så
sker der ting.

Bob sends an SMS

19 sider
Pris 68,- ekskl. moms
ISBN 978-87-7177016-2
Det er en sjov historie,
der bruger en situation, som vi alle kender og kan tale om i
klassen. Historien er bygget godt op, og
illustrationerne støtter teksten godt. Bogen
vil være god at bruge i 3.-5. klasse og kan
bruges både som fælleslæsebog og læsebog for en enkelt elev. Sproget er holdt i
korte sætninger, hvilket gør det let at læse.
Det er en dejlig bog med en sjov historie.
Endnu en fin bog om Bob. Bob har
fået en mobiltelefon. Han ringer til far og
taler med ham. Det går godt, og Bob vil
sende en SMS. Men det går ikke helt efter planen. Vi har nok alle prøvet at sende
en SMS og stave forkert. Bob skriver cow

men han mener bow. Mary bliver noget
forvirret, men de får en dejlig dag alligevel.
Tina Holst Hviid

Den engelske café-serie
Special-pædagogisk Forlag

Let’s Dance, 46 kr. ekskl. moms
The concert, 46 kr. ekskl. moms
Letlæselige teenagebøger på engelsk.
Café-serien udvider nu samlingen af frilæsningsbøger på engelsk med to nye titler:
Let’s Dance og The Concert. Dette bringer det samlede antal engelsksprogede
café-bøger op på otte titler.
Sværhedsgraden i bøgerne er rødt niveau svarende til lix 8-10 og er målrettet
teenagere, idet temaerne er hentet fra
ungdomslivet. På forlagets hjemmeside
findes ordlister til bøgerne.
Bøgerne kan bruges både til oplæsning
og selvstændig læsning, da de er skrevet
på et lettilgængeligt sprog, der giver eleverne fornemmelsen af selv at kunne læse
og forstå engelsk og endda beskæftige
sig med emner, der er vedkommende for
dem. De er på den baggrund også rigtigt
gode at have stående på skolebiblioteket
til lystlæsning, ligesom de fungerer rigtig
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fint i forhold til at undervisningsdifferentiere
i klassen.

Let’s Dance

Forfatter:
Kirsten Ahlburg
Hovedpersonen har
gået til dans næsten
hele sit liv. Han har i
mange år danset med
Sue. De er ikke kærester, men de kender
hinanden ud og ind
og har vundet mange priser sammen. Efter
sidste træningstime op mod en turnering
i Tyskland bliver han kørt ned på sin cykel. Han vågner op på hospitalet med et
brækket ben, skal opereres og går glip af
Tysklandsturen. Kommer han til at danse
igen? Og skal Sue nu have en ny partner?

The Concert

Forfatter:
Kirsten Ahlburg
June har været stor
fan af Justin Bieber i
mange år, men hun
har aldrig oplevet ham
i virkeligheden. I fødselsdagsgave får hun
en billet til den forestående koncert – hun skal stå i området helt
oppe ved scenen! Det bliver en uforglemmelig oplevelse, for June bliver udvalgt
til at komme op på scenen, hvor hun får
roser og et kys på kinden af sit store idol.
Stine Balsen Eichne

First Boost B

Af Annemarie Schriver
Illustreret af Bonnie
Poulsen
My Book, 56 sider,
kr. 74 ekskl. moms
Teacher’s CD-audio, kr.
411 ekskl. moms
Teacher’s Guide,

140 sider,
kr. 529 ekskl. moms
i-bog, kr. 300 pr. år ekskl. moms
Gyldendal 2016

En fin fortsættelse af et godt undervisningssystem. Systemet kan sagtens anvendes alene. Der er materiale til at lave
en årsplan. Især de angivne læringsmål er
en stor hjælp for lærerne. Det kan selvfølgeligt også anvendes sammen med andet
materiale og suppleres med andre emner
f.eks. fra netbaserede hjemmesider. Det er
et godt bogsystem, som kan anbefales til
2. klasse og evt. begyndelsen af 3. klasse.
Bogen er tænkt til 2. klasse. My Book
er delt i 10 kapitler, og ud over emnerne
fra First Boost A, der repeteres, er der 3
nye emner. Disse er Halloween, Fun and
Games og Fairy-Tale Land. Emnerne er relevante for eleverne, og der lægges op til
mundtlighed på en god måde.
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I hvert kapitel arbejdes med ordforråd
på flere forskellige måder. Opgaverne er
nemme at gå til, og ordene vises på flere
forskellige måder. Bogen er illustreret på
en let og lækker måde, som virker indbydende for eleverne. Mange af opgaverne
lægger op til, at eleverne kan arbejde selv
eller sammen med andre.
I lærervejledningen er der udarbejdet
forslag til læringsmål til hvert afsnit. Der er
til hvert afsnit lavet en oversigt over arbejdet med emnet, et evalueringsark, forslag
til diktat og endeligt læringsmål med aktiviteter. Evalueringsarkene ligger på www.
boost.gyldendal.dk. Der er forslag til lege,
aktiviteter, rim, sange og ekstraopgaver til
hvert emne. Lærervejledningen indeholder et hav af opgaver og hjælp til læreren
samt en del kopisider. Der er mange sange, både traditionelle og nye sange skrevet
til bøgerne. Sangene er lette at synge, og
de støtter indlæring af det valgte ordforråd
godt.
First Boost B – i-bog er en digital udgave af elevens bog. Her findes flashcards
klar til print. Emneord, dialoger og lytteopgaver til alle kapitler kan også findes online. Der er også en del simple, interaktive opgaver til eleverne. Opgaverne giver
automatisk eleverne feedback, mens de
arbejder. I-bogen kan også fint anvendes
som tavlebog.
Hvis man som skole ikke ønsker at
købe adgang til i-bogen, kan man bruge
Teacher’s CD. Alle tekster er indtalt af unge
native speakers.
Tina Holst Hviid

Learn English with Jack and Molly
Af Katja Julia Heuser
Illustreret af John Buchwald
Special-pædagogisk Forlag, Herning,
2016

Learn English with Jack and Molly er et
sjovt begyndermateriale til engelskundervisningen med Jack og Molly som gennemgående figurer. De er bygget op på
samme måde som Tryllestaven, der bruges i danskundervisningen.
Opgaverne er givet på engelsk, hvor ordene say, listen, write, read og draw går
igen på siderne. Når disse ord er gennemgået med eleverne, burde eleverne kunne
gå til opgaverne, som er godt støttede af
billeder. Bagerst i hæftet er en side, hvor
eleverne kan lave deres egen ordliste ud
fra de billeder, der er brugt i hæftet.
Materialet er tiltænkt begynderengelsk,
og målgruppen er 1.-2. klasse, men instruktionerne i hæfterne kræver en vis
forståelse for engelsk. Jeg vil mene, at de
bedst vil kunne bruges i 3.-4. klasse og i
specialundervisning. Der skal være god tid
til at forklare, hvad opgaverne går ud på,
men opgaverne er sjove og anderledes, og
jeg tror, mange elever vil få noget ud af at
lave dem.

Learn English with
Jack and Molly 3

16 sider
Pris 52,- ekskl. moms
ISBN 978-87-7607985-7
I dette hæfte er der
øvelser i endelser, ordlyd af korte ord og en
stavelse, sammenhængen mellem bogstaver og deres lyde, ord på 3-5 bogstaver og
rim. Der arbejdes med 24 nye ord. Der er
nogle fine billeder taget rundt omkring i England, og som lærer og elever kan tale om.

Learn English with
Jack and Molly 4

16 sider
Pris 52,- ekskl. moms
ISBN 978-87-7607986-4
I dette hæfte er der
øvelser i forlyd i korte
og længere ord, enkle ord med fl- og dr-forbindelser, ch- og
sh-forbindelser, sammenhængen mellem
bogstaverne og deres lyde og introduktion
af 24 nye ord. Dette hæfte forgår i Skotland, og igen er der nogle fine billeder at
tale om.
Tina Holst Hviid

Loop 1

af Ina von Barm og Louise Skov Jespersen
Illustreret af Rune Alexandersen
Special-pædagogisk Forlag,
Herning, 2016
Loop 1 er en serie af helt nye bøger til
begynderengelsk. Hver bog har sit eget
tema: familie, farver, kæledyr, grammatik
og så videre. Bøgerne handler alle sammen om familien Danson, men hver bog er
en hel og afsluttet historie, så de kan læses
hver for sig.
Bøgerne er meget egnet til 1. og 2. klasse. De vil være gode at læse i fællesskab
i forbindelse med emnet familie og farver.
Til bøgerne er der på www.spf-herning.
dk spil, der kan printes ud og bruges til
eleverne.

Meet the Dansons
– Loop1

21 sider
Pris 72,- ekskl. moms
ISBN 978-87-7177024-7
Mød familien i huset,
hvor alt kan ske. Dette er den første bog i
serien, og i den introduceres familien Danson. Bogen er bygget op med en sætning
pr. side, der passer til billedet. Den starter
med Lily. ”I am Lily. I am a girl”. Herefter
møder læseren resten af familien og får at
vide, hvad deres placering er i familien. Bagerst i bogen er en liste over de ord, der er
i fokus. Det er emnet familie, der behandles i denne bog.
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Come Inside!
– Loop1

19 sider
Pris 72,- ekskl. moms
ISBN 978-87-7177025-4
Vi skal nu på besøg
hos familien Danson
og se, hvordan deres hus ser ud. Der er
fokus primært på farverne og sekundært
på rummene i huset. Bogen er bygget op,
så farverne introduceres en ad gangen.
Genkendelighed bliver brugt i sætningerne. Et eksempel på dette er: ”I like black
and purple.” ”Come and see my room.” og
herefter: ”I like brown and blue.” “Come
and see my room.”
Tina Holst Hviid

The English Gang

af Jette Brinkel Rosenberg
Illustreret af Hans
Møller, Niels Roland,
Fran Brylewski, Jette
Brinkel Rosenberg
32 sider, pris 25,ekskl. moms og inkl.
webadgang
Gratis digital bladrebog på træningsbanden.alinea.dk
Alinea, 2016
The English Gang 1
ISBN 9788723-513533
The English Gang 2
ISBN 9788723-513915
The English Gang 3
ISBN 9788723-513892
Træningsbanden på engelsk. Et helt fantastisk materiale til begynderengelsk. Der er
et hæfte til 1., 2. og 3. klasse. Hæfterne er
tænkt som ekstratræning og supplement
til det engelsksystem, man anvender. Det
er sjovt og varieret og har et tydeligt fagligt
fokus i opgaverne. Opgaverne er konkrete
og sat op, så det er muligt for eleverne at
arbejde med hæfterne selvstændigt. Hæfterne har et indbydende layout og indeholder grundlæggende og relevante emner.
Eksempler på emnerne er Numbers, Pets,
Food, Colours, My Body og mange flere.
Der er QR-koder i bøgerne, og med en
gratis app, som installeres på mobil eller
tablet, kan QR-koderne bruges til at få ordene på siden læst højt og se små videoklip. De er vigtige, men ikke afgørende, for,
at man kan løse opgaverne.
Endeligt er der to sider bagerst i bogen,
hvor eleverne kan lave deres egen ordbog
med de ord, de har lært i hæftet. Der er
billede, engelsk flag til ordet på engelsk
og dansk flag til ordet på dansk. Det er
ganske godt tænkt. Jeg glæder mig til at
bruge dem!
Tina Holst Hviid

The Beetle Books
Alvin and Ada’s Dog, Alvin is Brave
og Alvin at the Zoo

Af Carsten Flink
Illustreret af Jesper Tom-Petersen
Hver bog er på 28 sider. Kr. 103, 96 ekskl.
moms
Turbine 2015
Turbine udgiver de populære Billebøger
(fiktion) på engelsk til engelsk i indskolingen. Bøgerne er oversat til engelsk af
Henrik Enemark og Susan Spann. Der er
gloselister til bøgerne til gratis download på
forlagets hjemmeside.
Bøgerne er et fint supplement til det engelske frilæsningsbibliotek.
Bogen Alvin at the Zoo handler om Alvin,
der er i zoologisk have med sin far og lillebror. Alvin kan godt lide at drille sin lillebror,
men det er også ham, der skal høje øje
med lillebroren, da far skal på toilettet. Men
lillebror bliver væk, og Alvin må lede mange
steder efter ham. Til sidst er han selv blevet
væk. Men heldigvis finder de hinanden alle
sammen til sidst.
Alvin is Brave handler om Alvin, der skal
cykle til bageren alene søndag morgen. Alvin er usikker på, om han kan klare det alene. På vejen hjem møder han en stor hund,
som overfalder ham. Men Alvin kommer
dog sikkert hjem alligevel.
Bogen Alvin and Ada’s Dog handler om
Alvins veninde, Ada, der får en hund. Da
Alvin skal holde den, kommer der en stor
hund løbende, og Alvin kommer til at slippe
hunden, som løber væk. Alvin og Ada leder
efter hunden, men de finder den ikke før
næste dag, hvor der er en gammel dame,
som har fundet den.
Kirstine Jordan

The Beetle Books
Anton Visits the Moon og
Anton – The Ground is Lava

Af Per Straarup Søndergaard
Illustreret af Jesper Tom-Petersen
Hver bog er på 28 sider.
Kr. 103, 96 ekskl. moms
Turbine 2015
Turbine udgiver de populære Billebøger

(fiktion) på engelsk til engelsk i indskolingen. Bøgerne er oversat til engelsk af Henrik Enemark og Susan Spann. Til Anton
Visits the Moon er der gloseliste til gratis
download på forlagets hjemmeside.
Bøgerne er et fint supplement til det engelske frilæsningsbibliotek.
Bogen Anton – The Ground is Lava
handler om drengen Said fra Irak, der starter i Antons klasse 2.b. Said har oplevet
krig i Irak, og selvom han forstår dansk,
siger han næsten ikke noget. En dag bliver
han bange for lyden fra en flyvemaskine
uden for vinduet og kommer ikke i skole
i to uger. Men da han kommer tilbage til
klassen igen, taler han lidt mere dansk og
kan lege med Anton og de andre drenge i
frikvarteret.
Bogen Anton Visits the Moon handler
om Anton, der leger, at han flyver til månen med sin søster. Men så kommer hans
venner. De vil spille fodbold med ham, men
griner af, at han leger fantasilege med sin
lillesøster. Anton bliver ked af det og sur. I
skolen griner hans venner stadig ad ham,
fordi han ikke vil spille fodbold med dem.
Men om eftermiddagen er der alligevel en
af fodbolddrengene, der ringer for at lege
at de flyver til månen sammen.
Kirstine Jordan

Top 35 Mistakes
Danes Make
In English
Af Kay Xander Mellish
Paperback, 84 sider,
kr. 88 inkl. moms
Books on Demand,
2016

FÅ RYDDET UD I FEJLENE

Denne lille engelsksprogede bog er blevet
til for at hjælpe med at få ryddet ud i de
småfejl, mange danskere laver, når de kaster sig ud i det engelske sprog, og ad den
vej få et flottere og mere flydende sprog.
Bogens lette sproglige udtryk gør på en
humoristisk og letforståelig måde flere af
de oftest forekommende fejl forståelige og
gør det nemt at udrydde dem. Den er ikke
som sådan et undervisningsmateriale, og
dele af den er niveaumæssigt over folkeskoleniveau. Den kan alligevel fint inddrages i undervisningen i de ældste klasser,
da den tager flere almindelige grammatiske
problematikker som forskellen på fun og
funny, brugen af ordet both samt placeringen af apostrof op. Den kan derfor sagtens
inddrages i den almindelige sprogundervisning, ligesom nogle af de dygtige elever
givetvis vil kunne få gavn og glæde af de
mere avancerede problemstillinger, der tages op. Også på den baggrund er den et
fint supplement til lærerens bibliotek.
Stine Balsen Eichner
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My first Book
– Faktaserie fra Turbine

Af Peter Bejder, Henrik Enemark, Ida
Knudsen eller Per Straarup Søndergaard
Hver bog er på 16 sider.
Kr. 103,96 ekskl. moms
Turbine 2015 & 2016
Turbine udgiver deres populære serie Min
første bog (fakta) på engelsk til indskolingen. Bøgerne er oversat til engelsk af Henrik Enemark og Susan Spann.
Bøgerne er et rigtig godt bud til det lille fagbibliotek til engelsk i indskolingen og
kan med opgaverne fra forlagets hjemmeside også bruges til arbejdet med enkle
engelske faktatekster i engelsktimerne.
Bøgerne er bygget op med indholdsfortegnelse, bagsidetekst, Keywords med
sidehenvisninger og Read more-henvisninger bagerst i bogen. Selve kapitlerne,
som hver er på to sider (ét opslag), er med
overskrift, enkel indholdstekst, faktaboks/
opslysninger samt flotte farvefoto. I nogle
af bøgerne er der også qr-koder til scanning med link til filmklip på Youtube.
På forlagets hjemmeside findes der gloselister og engelske elevopgaver til hver
bog, der kan downloades gratis. Opgaverne indeholder både før-, under- og efterlæsningsaktiviteter/-spørgsmål.
Indtil videre er følgende titler udkommet i blødt omslag: London, Blue Whale,
Christopher, Zebra, Dolphins, Thunder and
Lightning, On Safari, Copenhagen, Smiley
og The Olympics.
Kirstine Jordan

TYSK
Die Deutsch
Bande 1

Af Jacob Chammon
Elevopgavehæfte,
31 sider,
25 kr. ekskl. moms
Alinea 2016
Træningsbanden henvender sig til begynderundervisningen i tysk. Det er et
træningsmateriale, som kan bruges som
supplement eller som et skriftligt holdepunkt, hvis man ingen grundbog har.
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Selve materialet er indbydende, let overskueligt og let at gå til for eleverne. Opgaveforklaringerne står nederst på siderne,
så det er nemt for de fagligt stærke elever
at arbejde selvstændigt. Materialet kommer omkring de grundlæggende temaer,
der hører til en begynderundervisning og
dermed også Fælles Mål. Det kan dog
være lidt svært at scanne QR-koderne ind.
Die Deutsch Bande 1 indeholder følgende temaer: Hier bin ich, Zahlen, Farben,
Deutschland, Obst und Gemüse, Trinken,
Im Eiscafé, Haustiere, Kleidung, Schule,
Freizeit og grammatik.
Die Deutsch Bande bygger på følgende
principper:
- Der arbejdes med grundlæggende, relevante emner.
- Ordforrådet indgår i enkle og relevante
sætningsstrukturer.
- Opgaverne er selvinstruerende.
- Eleverne har let adgang til lyd og film via
QR- koder.
FFM, som materialet angiver at leve op til,
er:
- Eleverne kan forstå enkle ord, udtryk og
budskaber ud fra situation, gestik og
mimik Eleverne har viden om det tyske
sprogs nære sproglige slægtskab med
dansk.
- Eleven kan præsentere sig selv og sin
nærmeste familie. Eleven har viden om
faste udtryk for præsentationsformer.
- Eleven kan forstå enkle ord og udtryk.
Eleven har viden om transparente ord og
udtryk.
- Eleven har mod på at skrive på tysk.
Eleven har viden om skrivning fra andre
sprog.
- Eleven kan arbejde med information i
enkle tekster og billeder.
Pia Christensen

Der Sprung! 1
Neue Ausgave
til 6. klasse
Af Gitte Moltzen,
Merete Rasmussen,
Marianne Kastbjerg
Hubert
Schühlerbuch/Web,
Tekstbog, 105 sider,
kr. 175,00 ekskl. moms
Lehrerquide/Web, Bog/Web, 87 sider, kr.
1530,00 ekskl. moms
Alinea
Hjemmesiden www.dersprung.dk indeholder lyd, interaktive opgaver, IWB-opgaver,
portfolio- og arbejdsark, kopiark, facit,
links og interaktiv glosemaskine.
Med udgivelsen af Der Sprung! 1 er Der
Sprung! fuldt udbygget til 6. klasse.
I 2015 anmeldte jeg Der Sprung! til 5.

klasse, og jeg var ikke umiddelbart begejstret. Jo, Lehrerquiden var god og kunne
anvendes alene eller sammen med andre
eller egne materialer. Jeg syntes, den lignede den tidligere bog til 6. klasse for meget. Jeg forespurgte på forlaget, om der
ville komme en ny udgave til 6. klasse, da
de var meget ’ens’. Det fik jeg ikke rigtig
svar på, men nu er den her. Der Sprung! 1.
Og det er en ny udgave. Layoutet med
mange forskellige tekststørrelser og skrifter + luft omkring teksten er der stadig, og
det er godt. Nogle af kapitlerne har temamæssigt samme indhold som i den gamle
version: Die Wochentage, Ein Länderquiz,
Wer ist das? (neue Personen), Wie spat ist
es?, Rotkäppchen, men der er også kommet nye ting til, f.eks. Gefühle und Gedichte, Tiere sind toll og Mein Handy und ich.
Især dette sidste tema vil nok interessere
eleverne meget. Afsnittene Kunterbuntes
fortsætter de også med. Noget af det, jeg
sætter pris på, er de mange sange med
Uwe Kind.
De pædagogiske grundprincipper, der
ligger bag systemet, tager deres udgangspunkt i, at alle elever, hvis det er muligt,
skal tilegne sig mest muligt fremmedsprog.
Det betyder en undervisningssituation med
stor spredning i elevgruppen, hvad angår
ambitionsniveau, engagement og kapacitet. Uanset hvilket udviklingsniveau, eleven
befinder sig på, skal han/hun kunne se det
sjove og meningsfulde i at lære tysk.
Hvert kapitel starter med at gennemgå
de mål, der er sat for læringen, og ved kapitlets afslutning skal eleverne vise tegn på
læring via arbejde til Portfolio + Tænk efter!
I Lehrerquide/Web er der en god oversigt over de Fælles Mål og hvilke mål, der
sigtes imod i det enkelte kapitel. Ligeledes
er der gode anvisninger til, hvordan man
kan arbejde med de enkelte kapitler.
Bagerst i Lehrerguiden findes der gode
artikler om Portfolio, Læring i tysktimerne,
Fremmedsprogstilegnelse,
Cooperative
Learning, Kommunikative færdigheder og
Den praktisk musiske dimension.
Da Der Sprung!-systemet blev introduceret for snart mange år siden, skrev jeg
i min anmeldelse, at vi havde fået et materiale, som levede godt op til de krav, der
var til en moderne sprogundervisning. Men
tiden iler, og der kommer nye sprogsyn og
nye krav til os som sproglærere, så derfor
synes jeg, at der har været andre materialer i nogle år, der var bedre. Men nu hvor
Fælles Mål og målstyring og evaluering er
tænkt med, har vi igen et godt materiale at
arbejde med. Så for alle jer, der i forvejen er
glade for at arbejde med Der Sprung!, og
især til jer, der måske ikke har så stor erfaring med at undervise i tysk (5. og 6. klasse
kræver jo en del nye tysklærere) – her har
I et system, der sammen med Lehrerquide
hjælper jer rigtig meget.
Jytte Vibeke Lund

