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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyelsen.
Serien består av tre lærebøker som følger programfagene:YrkeslivKommunikasjonHelse
En tverrfaglig nettressurs til lærer og elev finnes på fagbokforlaget.no.
I Puls Helse møter elevene et ryddig og oversiktlig verk som er enkelt å bruke. Et illustrert persongalleri
følger dem gjennom boka og gjør det faglige gjenkjennelig, relevant og praksisnært.
Dette gjennomillustrerte læreverket viser hvordan mennesket er bygd opp og fungerer gjennom hele livet.
Elevene lærer om organsystemene og viktige prosesser i kroppen og får solid kunnskap om hva som
fremmer psykisk og fysisk helse. Kompetanse i førstehjelp, smitte og hygiene står sentralt i boka.
Læreboka har ordforklaringer, sammendrag og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til aktivitet,
drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Helse
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Turid Falck-Pedersen, Kirsti
Molteberg, Camilla Hasle Myhrvold
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Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyinga.Serien
omfattar tre lærebøker som følgjer programfaga:
YrkeslivKommunikasjonHelse
Ein tverrfagleg nettressurs til læraren og eleven finn du på fagbokforlaget.no.
I Puls Helse møter elevane eit ryddig og oversiktleg verk som er enkelt å bruke. Eit illustrert persongalleri
følgjer dei gjennom boka og gjer det faglege lett å kjenne att, relevant og praksisnært.
Dette gjennomillustrerte verket viser korleis mennesket er bygd opp og fungerer gjennom heile livet.
Elevane lærer om organsystema og viktige prosessar i kroppen, og dei får solid kunnskap om kva som
fremjar psykisk og fysisk helse. Kompetanse i førstehjelp, smitte og hygiene står sentralt i boka.
Læreboka har ordforklaringar, samandrag og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til aktivitet, drøfting
i fellesskap og djupnelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Kommunikasjon
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Kirsti Molteberg, Turid
Falck-Pedersen, Camilla Hasle Myhrvold
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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyelsen.
Serien består av tre lærebøker som følger programfagene:
YrkeslivKommunikasjonHelse
En tverrfaglig nettressurs til lærer og elev finnes på fagbokforlaget.no.
I Puls Kommunikasjon møter elevene et ryddig og oversiktlig verk som er enkelt å bruke. Et illustrert
persongalleri følger dem gjennom boka og gjør det faglige gjenkjennelig, relevant og praksisnært.
Denne læreboka tar sikte på å utvikle elevenes relasjonelle og kulturelle kompetanse i møte med
mennesker med ulik bakgrunn og i alle aldre og livssituasjoner. Elevene får viktige ferdigheter i å
observere, kommunisere, vise omsorg og håndtere konflikter.
Læreboka har ordforklaringer, sammendrag og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til aktivitet,
drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Kommunikasjon
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Kirsti Molteberg, Turid
Falck-Pedersen, Camilla Hasle Myhrvold
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Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for Vg1 helse- ogoppvekstfag etter fagfornyinga.
Serien omfattar tre lærebøker som følgjer programfaga:YrkeslivKommunikasjonHelse
Ein tverrfagleg nettressurs til læraren og eleven finn du på fagbokforlaget.no.
I Puls Kommunikasjon møter elevane eit ryddig og oversiktleg verk som erenkelt å bruke. Eit illustrert
persongalleri følgjer dei gjennom boka og gjerdet faglege lett å kjenne att, relevant og praksisnært.
Denne læreboka tek sikte på å utvikle den relasjonelle og kulturelle kompetansen til elevane i møte med
menneske med ulik bakgrunn og i alle aldrar og livssituasjonar. Elevane får viktige ferdigheiter i å
observere, kommunisere, vise omsorg og handtere konfliktar.
Læreboka har ordforklaringar, samandrag og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til aktivitet, drøfting
i fellesskap og djupnelæring.

5

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Yrkesliv
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Kirsti Molteberg, Camilla Hasle Myhrvold, Petra
Ekfeldt, Turid Falck-Pedersen
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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyelsen.Serien
består av tre lærebøker som følger programfagene:
YrkeslivKommunikasjonHelse
En tverrfaglig nettressurs til lærer og elev finnes på fagbokforlaget.no.
I Puls Yrkesliv møter elevene et ryddig og oversiktlig verk som er enkelt å bruke. Et illustrert persongalleri
følger dem gjennom boka og gjør det faglige gjenkjennelig, relevant og praksisnært.
Elevene blir godt kjent med helse- og oppvekstyrkene og får innsikt i hvordan denne sektoren er organisert.
De får kompetanse i arbeidsprosess og tverrfaglig samarbeid, gjeldende regelverk, brukermedvirkning,
HMS, hjelpemidler og velferdsteknologi samt etiske utfordringer i yrkesutøvelsen.
Læreboka har ordforklaringer, sammendrag og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til aktivitet,
drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Yrkesliv
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Turid Falck-Pedersen, Kirsti
Molteberg, Camilla Hasle Myhrvold
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Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyinga.
Serien omfattar tre lærebøker som følgjer programfaga:YrkeslivKommunikasjonHelseEin tverrfagleg
nettressurs til læraren og eleven finn du på fagbokforlaget.no.
I Puls Yrkesliv møter elevane eit ryddig og oversiktleg verk som er enkelt å bruke. Eit illustrert persongalleri
følgjer dei gjennom boka og gjer det faglege lett å kjenne att, relevant og praksisnært.
Elevane blir godt kjende med helse- og oppvekstyrka og får innsikt i korleis denne sektoren er organisert.
Dei får kompetanse i arbeidsprosess og tverrfagleg samarbeid, aktuelt regelverk, brukarmedverknad, HMS,
hjelpemiddel, velferdsteknologi og etiske utfordringar i yrkesutøvinga.
Læreboka har ordforklaringar, samandrag og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til aktivitet, drøfting
i fellesskap og djupnelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls nettressurs elev
Vg1 helse- og oppvekstfag
Mia Börjesson, Camilla Hasle Myhrvold, Ragnhild Wie Andersen, Kirsti
Molteberg, Benedicte Gautneb, Turid Falck-Pedersen, Kjersti Thoner

ISBN
Pris
Forlag
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0,Fagbokforlaget
2020
1

Fagnettstedet til Puls, helse- og oppvekstfag vg1 elev, tilbyr blant annet visualisering av fagstoffet og
tilhørende oppgaver.
Læreverket PULS består av: tre lærebøker i trykt og digital utgave (d-bok med innlest
lyd)elevressurs lærerressurs
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Helse, d-bok
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Turid Falck-Pedersen, Kirsti
Molteberg, Camilla Hasle Myhrvold

ISBN
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Forlag
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9788211038883
249,Fagbokforlaget
2020
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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyelsen.
Serien består av tre lærebøker som følger programfagene:YrkeslivKommunikasjonHelseEn tverrfaglig
nettressurs til lærer og elev finnes på fagbokforlaget.no.
I Puls Helse møter elevene et ryddig og oversiktlig verk som er enkelt å bruke. Et illustrert persongalleri
følger dem gjennom boka og gjør det faglige gjenkjennelig, relevant og praksisnært.
Dette gjennomillustrerte læreverket viser hvordan mennesket er bygd opp og fungerer gjennom hele livet.
Elevene lærer om organsystemene og viktige prosesser i kroppen og får solid kunnskap om hva som
fremmer psykisk og fysisk helse. Kompetanse i førstehjelp, smitte og hygiene står sentralt i boka.
Læreboka har ordforklaringer, sammendrag og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til aktivitet,
drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Kommunikasjon, d-bok
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Kirsti Molteberg, Turid
Falck-Pedersen, Camilla Hasle Myhrvold

ISBN
Pris
Forlag
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:

9788211038890
189,Fagbokforlaget
2020
1
204

Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyelsen.
Serien består av tre lærebøker som følger programfagene:YrkeslivKommunikasjonHelseEn tverrfaglig
nettressurs til lærer og elev finnes på fagbokforlaget.no.
I Puls Kommunikasjon møter elevene et ryddig og oversiktlig verk som er enkelt å bruke. Et illustrert
persongalleri følger dem gjennom boka og gjør det faglige gjenkjennelig, relevant og praksisnært.
Denne læreboka tar sikte på å utvikle elevenes relasjonelle og kulturelle kompetanse i møte med
mennesker med ulik bakgrunn og i alle aldreog livssituasjoner. Elevene får viktige ferdigheter i å observere,
kommunisere, vise omsorg og håndtere konflikter.
Læreboka har ordforklaringer, sammendrag og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til aktivitet,
drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Yrkesliv, d-bok
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Turid Falck-Pedersen, Kirsti
Molteberg, Camilla Hasle Myhrvold

ISBN
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Forlag
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:
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189,Fagbokforlaget
2020
1
184

Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyelsen.
Serien består av tre lærebøker som følger programfagene:YrkeslivKommunikasjonHelse
En tverrfaglig nettressurs til lærer og elev finnes på fagbokforlaget.no.
I Puls Yrkesliv møter elevene et ryddig og oversiktlig verk som er enkelt å bruke. Et illustrert persongalleri
følger dem gjennom boka og gjør det faglige gjenkjennelig, relevant og praksisnært.
Elevene blir godt kjent med helse- og oppvekstyrkene og får innsikt i hvordan denne sektoren er organisert.
De får kompetanse i arbeidsprosess og tverrfaglig samarbeid, gjeldende regelverk, brukermedvirkning,
HMS, hjelpemidler og velferdsteknologi samt etiske utfordringer i yrkesutøvelsen.
Læreboka har ordforklaringer, sammendrag og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til aktivitet,
drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Helse, d-bok
Helse- og oppvekstfag Vg1
Petra Ekfeldt, Kirsti Molteberg, Camilla Hasle Myhrvold, Turid
Falck-Pedersen, Ragnhild Wie Andersen

ISBN
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Forlag
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Utgave
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:
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:

9788211038913
179,Fagbokforlaget
2020
1
424

Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyinga.
Serien omfattar tre lærebøker som følgjer programfaga:YrkeslivKommunikasjonHelse
Ein tverrfagleg nettressurs til læraren og eleven finn du på fagbokforlaget.no.
I Puls Helse møter elevane eit ryddig og oversiktleg verk som er enkelt å bruke. Eit illustrert persongalleri
følgjer dei gjennom boka og gjer det faglege lett å kjenne att, relevant og praksisnært.
Dette gjennomillustrerte verket viser korleis mennesket er bygd opp og fungerer gjennom heile livet.
Elevane lærer om organsystema og viktige prosessar i kroppen, og dei får solid kunnskap om kva som
fremjar psykisk og fysisk helse. Kompetanse i førstehjelp, smitte og hygiene står sentralt i boka.
Læreboka har ordforklaringar, samandrag og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til aktivitet, drøfting
i fellesskap og djupnelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Kommunikasjon, d-bok
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Kirsti Molteberg, Turid
Falck-Pedersen, Camilla Hasle Myhrvold
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9788211038920
189,Fagbokforlaget
2020
1
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Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for Vg1 helse- ogoppvekstfag etter fagfornyinga.
Serien omfattar tre lærebøker som følgjer programfaga:YrkeslivKommunikasjonHelseEin tverrfagleg
nettressurs til læraren og eleven finn du på fagbokforlaget.no.
I Puls Kommunikasjon møter elevane eit ryddig og oversiktleg verk som erenkelt å bruke. Eit illustrert
persongalleri følgjer dei gjennom boka og gjer det faglege lett å kjenne att, relevant og praksisnært.
Denne læreboka tek sikte på å utvikle den relasjonelle og kulturelle kompetansen til elevane i møte med
menneske med ulik bakgrunn og i alle aldrar og livssituasjonar. Elevane får viktige ferdigheiter i å
observere, kommunisere, vise omsorg og handtere konfliktar.
Læreboka har ordforklaringar, samandrag og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til aktivitet, drøfting
i fellesskap og djupnelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Yrkesliv, d-bok
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Turid Falck-Pedersen, Kirsti
Molteberg, Camilla Hasle Myhrvold
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9788211038937
189,Fagbokforlaget
2020
1
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Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyinga.Serien
omfattar tre lærebøker som følgjer programfaga:
YrkeslivKommunikasjonHelseEin tverrfagleg nettressurs til læraren og eleven finn du på fagbokforlaget.no.
I Puls Yrkesliv møter elevane eit ryddig og oversiktleg verk som er enkelt å bruke. Eit illustrert persongalleri
følgjer dei gjennom boka og gjer det faglege lett å kjenne att, relevant og praksisnært.
Elevane blir godt kjende med helse- og oppvekstyrka og får innsikt i korleis denne sektoren er organisert.
Dei får kompetanse i arbeidsprosess og tverrfagleg samarbeid, aktuelt regelverk, brukarmedverknad, HMS,
hjelpemiddel, velferdsteknologi og etiske utfordringar i yrkesutøvinga.
Læreboka har ordforklaringar, samandrag og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til aktivitet, drøfting
i fellesskap og djupnelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls nettressurs lærer
Vg1 helse- og oppvekstfag
Camilla Hasle Myhrvold, Kirsti Molteberg

ISBN
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Forlag
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:
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0,Fagbokforlaget
2020
1

Fagnettsted til Puls, helse- og oppvekstfag Vg1 lærer, tilbyr blant annet undervisningsopplegg, innhold for
tavle og støtte til vurdering

Læreverket PULS består av
• tre lærebøker i trykt og digital utgave (d-bok med innlest lyd)
• elevressurs
• lærerressurs
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Vg1 digitalt læreverk
Digital pakke Vg1 helse- og oppvekstfag

ISBN
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Utgave
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:

9788211041807
399,Fagbokforlaget
2020
1

Puls er et helt nytt læreverk for vg1 helse- og oppvekstfag med fokus på mer visuell læring, mindre tekst og
et lettlest språk. Læreverket har en ryddig struktur, aktiviserende undervisningsopplegg og praksisnære
caseoppgaver med et levende persongalleri.
I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket Puls. Fullverdige, digitale bøker (d-bok) og
omfattende nettressurser for både lærer og elev.
Puls Vg1 digitalt læreverk inneholder:
Puls Helse, digital bok (d-bok med innlest lyd)Puls Yrkesliv, digital bok (d-bok med innlest lyd)Puls
Kommunikasjon, digital bok (d-bok med innlest lyd)Puls nettressurs lærerPuls nettressurs elev
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Yrkesliv
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Kirsti Molteberg, Camilla Hasle Myhrvold, Petra
Ekfeldt, Turid Falck-Pedersen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211035066
579,Fagbokforlaget
2020
1
184
649

Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyelsen.Serien
består av tre lærebøker som følger programfagene:
YrkeslivKommunikasjonHelse
En tverrfaglig nettressurs til lærer og elev finnes på fagbokforlaget.no.
I Puls Yrkesliv møter elevene et ryddig og oversiktlig verk som er enkelt å bruke. Et illustrert persongalleri
følger dem gjennom boka og gjør det faglige gjenkjennelig, relevant og praksisnært.
Elevene blir godt kjent med helse- og oppvekstyrkene og får innsikt i hvordan denne sektoren er organisert.
De får kompetanse i arbeidsprosess og tverrfaglig samarbeid, gjeldende regelverk, brukermedvirkning,
HMS, hjelpemidler og velferdsteknologi samt etiske utfordringer i yrkesutøvelsen.
Læreboka har ordforklaringer, sammendrag og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til aktivitet,
drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Yrkesliv, d-bok
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Turid Falck-Pedersen, Kirsti
Molteberg, Camilla Hasle Myhrvold

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211038906
189,Fagbokforlaget
2020
1
184

Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyelsen.
Serien består av tre lærebøker som følger programfagene:YrkeslivKommunikasjonHelse
En tverrfaglig nettressurs til lærer og elev finnes på fagbokforlaget.no.
I Puls Yrkesliv møter elevene et ryddig og oversiktlig verk som er enkelt å bruke. Et illustrert persongalleri
følger dem gjennom boka og gjør det faglige gjenkjennelig, relevant og praksisnært.
Elevene blir godt kjent med helse- og oppvekstyrkene og får innsikt i hvordan denne sektoren er organisert.
De får kompetanse i arbeidsprosess og tverrfaglig samarbeid, gjeldende regelverk, brukermedvirkning,
HMS, hjelpemidler og velferdsteknologi samt etiske utfordringer i yrkesutøvelsen.
Læreboka har ordforklaringer, sammendrag og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til aktivitet,
drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Puls Vg1 digitalt læreverk
Digital pakke Vg1 helse- og oppvekstfag

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave

:
:
:
:
:

9788211041807
399,Fagbokforlaget
2020
1

Puls er et helt nytt læreverk for vg1 helse- og oppvekstfag med fokus på mer visuell læring, mindre tekst og
et lettlest språk. Læreverket har en ryddig struktur, aktiviserende undervisningsopplegg og praksisnære
caseoppgaver med et levende persongalleri.
I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket Puls. Fullverdige, digitale bøker (d-bok) og
omfattende nettressurser for både lærer og elev.
Puls Vg1 digitalt læreverk inneholder:
Puls Helse, digital bok (d-bok med innlest lyd)Puls Yrkesliv, digital bok (d-bok med innlest lyd)Puls
Kommunikasjon, digital bok (d-bok med innlest lyd)Puls nettressurs lærerPuls nettressurs elev
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Puls Yrkesliv
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Turid Falck-Pedersen, Kirsti
Molteberg, Camilla Hasle Myhrvold

ISBN
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9788211035073
579,Fagbokforlaget
2020
1
184
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Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyinga.
Serien omfattar tre lærebøker som følgjer programfaga:YrkeslivKommunikasjonHelseEin tverrfagleg
nettressurs til læraren og eleven finn du på fagbokforlaget.no.
I Puls Yrkesliv møter elevane eit ryddig og oversiktleg verk som er enkelt å bruke. Eit illustrert persongalleri
følgjer dei gjennom boka og gjer det faglege lett å kjenne att, relevant og praksisnært.
Elevane blir godt kjende med helse- og oppvekstyrka og får innsikt i korleis denne sektoren er organisert.
Dei får kompetanse i arbeidsprosess og tverrfagleg samarbeid, aktuelt regelverk, brukarmedverknad, HMS,
hjelpemiddel, velferdsteknologi og etiske utfordringar i yrkesutøvinga.
Læreboka har ordforklaringar, samandrag og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til aktivitet, drøfting
i fellesskap og djupnelæring.
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Puls Yrkesliv, d-bok
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Turid Falck-Pedersen, Kirsti
Molteberg, Camilla Hasle Myhrvold
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Forlag
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:

9788211038937
189,Fagbokforlaget
2020
1
184

Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyinga.Serien
omfattar tre lærebøker som følgjer programfaga:
YrkeslivKommunikasjonHelseEin tverrfagleg nettressurs til læraren og eleven finn du på fagbokforlaget.no.
I Puls Yrkesliv møter elevane eit ryddig og oversiktleg verk som er enkelt å bruke. Eit illustrert persongalleri
følgjer dei gjennom boka og gjer det faglege lett å kjenne att, relevant og praksisnært.
Elevane blir godt kjende med helse- og oppvekstyrka og får innsikt i korleis denne sektoren er organisert.
Dei får kompetanse i arbeidsprosess og tverrfagleg samarbeid, aktuelt regelverk, brukarmedverknad, HMS,
hjelpemiddel, velferdsteknologi og etiske utfordringar i yrkesutøvinga.
Læreboka har ordforklaringar, samandrag og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til aktivitet, drøfting
i fellesskap og djupnelæring.
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Puls Kommunikasjon, d-bok
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Kirsti Molteberg, Turid
Falck-Pedersen, Camilla Hasle Myhrvold
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189,Fagbokforlaget
2020
1
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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyelsen.
Serien består av tre lærebøker som følger programfagene:YrkeslivKommunikasjonHelseEn tverrfaglig
nettressurs til lærer og elev finnes på fagbokforlaget.no.
I Puls Kommunikasjon møter elevene et ryddig og oversiktlig verk som er enkelt å bruke. Et illustrert
persongalleri følger dem gjennom boka og gjør det faglige gjenkjennelig, relevant og praksisnært.
Denne læreboka tar sikte på å utvikle elevenes relasjonelle og kulturelle kompetanse i møte med
mennesker med ulik bakgrunn og i alle aldreog livssituasjoner. Elevene får viktige ferdigheter i å observere,
kommunisere, vise omsorg og håndtere konflikter.
Læreboka har ordforklaringer, sammendrag og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til aktivitet,
drøfting i fellesskap og dybdelæring.

22

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Kommunikasjon, d-bok
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Kirsti Molteberg, Turid
Falck-Pedersen, Camilla Hasle Myhrvold
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Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for Vg1 helse- ogoppvekstfag etter fagfornyinga.
Serien omfattar tre lærebøker som følgjer programfaga:YrkeslivKommunikasjonHelseEin tverrfagleg
nettressurs til læraren og eleven finn du på fagbokforlaget.no.
I Puls Kommunikasjon møter elevane eit ryddig og oversiktleg verk som erenkelt å bruke. Eit illustrert
persongalleri følgjer dei gjennom boka og gjer det faglege lett å kjenne att, relevant og praksisnært.
Denne læreboka tek sikte på å utvikle den relasjonelle og kulturelle kompetansen til elevane i møte med
menneske med ulik bakgrunn og i alle aldrar og livssituasjonar. Elevane får viktige ferdigheiter i å
observere, kommunisere, vise omsorg og handtere konfliktar.
Læreboka har ordforklaringar, samandrag og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til aktivitet, drøfting
i fellesskap og djupnelæring.
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Puls Kommunikasjon
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Kirsti Molteberg, Turid
Falck-Pedersen, Camilla Hasle Myhrvold
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9788211035042
579,Fagbokforlaget
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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyelsen.
Serien består av tre lærebøker som følger programfagene:
YrkeslivKommunikasjonHelse
En tverrfaglig nettressurs til lærer og elev finnes på fagbokforlaget.no.
I Puls Kommunikasjon møter elevene et ryddig og oversiktlig verk som er enkelt å bruke. Et illustrert
persongalleri følger dem gjennom boka og gjør det faglige gjenkjennelig, relevant og praksisnært.
Denne læreboka tar sikte på å utvikle elevenes relasjonelle og kulturelle kompetanse i møte med
mennesker med ulik bakgrunn og i alle aldre og livssituasjoner. Elevene får viktige ferdigheter i å
observere, kommunisere, vise omsorg og håndtere konflikter.
Læreboka har ordforklaringer, sammendrag og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til aktivitet,
drøfting i fellesskap og dybdelæring.

24

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg1 helse- og oppvekstfag

Puls Kommunikasjon
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Kirsti Molteberg, Turid
Falck-Pedersen, Camilla Hasle Myhrvold
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Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for Vg1 helse- ogoppvekstfag etter fagfornyinga.
Serien omfattar tre lærebøker som følgjer programfaga:YrkeslivKommunikasjonHelse
Ein tverrfagleg nettressurs til læraren og eleven finn du på fagbokforlaget.no.
I Puls Kommunikasjon møter elevane eit ryddig og oversiktleg verk som erenkelt å bruke. Eit illustrert
persongalleri følgjer dei gjennom boka og gjerdet faglege lett å kjenne att, relevant og praksisnært.
Denne læreboka tek sikte på å utvikle den relasjonelle og kulturelle kompetansen til elevane i møte med
menneske med ulik bakgrunn og i alle aldrar og livssituasjonar. Elevane får viktige ferdigheiter i å
observere, kommunisere, vise omsorg og handtere konfliktar.
Læreboka har ordforklaringar, samandrag og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til aktivitet, drøfting
i fellesskap og djupnelæring.
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Puls Helse, d-bok
Helse- og oppvekstfag Vg1
Petra Ekfeldt, Kirsti Molteberg, Camilla Hasle Myhrvold, Turid
Falck-Pedersen, Ragnhild Wie Andersen
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Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyinga.
Serien omfattar tre lærebøker som følgjer programfaga:YrkeslivKommunikasjonHelse
Ein tverrfagleg nettressurs til læraren og eleven finn du på fagbokforlaget.no.
I Puls Helse møter elevane eit ryddig og oversiktleg verk som er enkelt å bruke. Eit illustrert persongalleri
følgjer dei gjennom boka og gjer det faglege lett å kjenne att, relevant og praksisnært.
Dette gjennomillustrerte verket viser korleis mennesket er bygd opp og fungerer gjennom heile livet.
Elevane lærer om organsystema og viktige prosessar i kroppen, og dei får solid kunnskap om kva som
fremjar psykisk og fysisk helse. Kompetanse i førstehjelp, smitte og hygiene står sentralt i boka.
Læreboka har ordforklaringar, samandrag og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til aktivitet, drøfting
i fellesskap og djupnelæring.
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Puls Helse
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Turid Falck-Pedersen, Kirsti
Molteberg, Camilla Hasle Myhrvold
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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyelsen.
Serien består av tre lærebøker som følger programfagene:YrkeslivKommunikasjonHelse
En tverrfaglig nettressurs til lærer og elev finnes på fagbokforlaget.no.
I Puls Helse møter elevene et ryddig og oversiktlig verk som er enkelt å bruke. Et illustrert persongalleri
følger dem gjennom boka og gjør det faglige gjenkjennelig, relevant og praksisnært.
Dette gjennomillustrerte læreverket viser hvordan mennesket er bygd opp og fungerer gjennom hele livet.
Elevene lærer om organsystemene og viktige prosesser i kroppen og får solid kunnskap om hva som
fremmer psykisk og fysisk helse. Kompetanse i førstehjelp, smitte og hygiene står sentralt i boka.
Læreboka har ordforklaringer, sammendrag og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til aktivitet,
drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Puls Helse
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Turid Falck-Pedersen, Kirsti
Molteberg, Camilla Hasle Myhrvold
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Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyinga.Serien
omfattar tre lærebøker som følgjer programfaga:
YrkeslivKommunikasjonHelse
Ein tverrfagleg nettressurs til læraren og eleven finn du på fagbokforlaget.no.
I Puls Helse møter elevane eit ryddig og oversiktleg verk som er enkelt å bruke. Eit illustrert persongalleri
følgjer dei gjennom boka og gjer det faglege lett å kjenne att, relevant og praksisnært.
Dette gjennomillustrerte verket viser korleis mennesket er bygd opp og fungerer gjennom heile livet.
Elevane lærer om organsystema og viktige prosessar i kroppen, og dei får solid kunnskap om kva som
fremjar psykisk og fysisk helse. Kompetanse i førstehjelp, smitte og hygiene står sentralt i boka.
Læreboka har ordforklaringar, samandrag og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til aktivitet, drøfting
i fellesskap og djupnelæring.
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Puls Helse, d-bok
Helse- og oppvekstfag Vg1
Ragnhild Wie Andersen, Petra Ekfeldt, Turid Falck-Pedersen, Kirsti
Molteberg, Camilla Hasle Myhrvold
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249,Fagbokforlaget
2020
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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyelsen.
Serien består av tre lærebøker som følger programfagene:YrkeslivKommunikasjonHelseEn tverrfaglig
nettressurs til lærer og elev finnes på fagbokforlaget.no.
I Puls Helse møter elevene et ryddig og oversiktlig verk som er enkelt å bruke. Et illustrert persongalleri
følger dem gjennom boka og gjør det faglige gjenkjennelig, relevant og praksisnært.
Dette gjennomillustrerte læreverket viser hvordan mennesket er bygd opp og fungerer gjennom hele livet.
Elevene lærer om organsystemene og viktige prosesser i kroppen og får solid kunnskap om hva som
fremmer psykisk og fysisk helse. Kompetanse i førstehjelp, smitte og hygiene står sentralt i boka.
Læreboka har ordforklaringer, sammendrag og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til aktivitet,
drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Puls nettressurs lærer
Vg1 helse- og oppvekstfag
Camilla Hasle Myhrvold, Kirsti Molteberg

ISBN
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Forlag
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:
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:
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0,Fagbokforlaget
2020
1

Fagnettsted til Puls, helse- og oppvekstfag Vg1 lærer, tilbyr blant annet undervisningsopplegg, innhold for
tavle og støtte til vurdering

Læreverket PULS består av
• tre lærebøker i trykt og digital utgave (d-bok med innlest lyd)
• elevressurs
• lærerressurs
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Puls nettressurs elev
Vg1 helse- og oppvekstfag
Mia Börjesson, Camilla Hasle Myhrvold, Ragnhild Wie Andersen, Kirsti
Molteberg, Benedicte Gautneb, Turid Falck-Pedersen, Kjersti Thoner

ISBN
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Forlag
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:

9788211035080
0,Fagbokforlaget
2020
1

Fagnettstedet til Puls, helse- og oppvekstfag vg1 elev, tilbyr blant annet visualisering av fagstoffet og
tilhørende oppgaver.
Læreverket PULS består av: tre lærebøker i trykt og digital utgave (d-bok med innlest
lyd)elevressurs lærerressurs
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