Övrigt
Färgläggningsbilder, lösa ark

Art nr 10XX

Våra färgläggningsbilder är gjorda med
tanke på ”färgläggningsbarhet” när det
gäller storleken på ytorna, antalet
detaljer samt möjliga färgval. Varje paket
innehåller 100 bilder: 10 ex ggr 10 olika
motiv. För mer info, se vår hemsida.
225 kr/pkt.

2014 – 2015
Nyheter!

Nyhet! Färgläggningsbilder,
kopieringsunderlag

Nu finns våra populära färgläggningsbilder
även som kopieringsunderlag! En mix av
bilder från tio olika serier, spiralbunden för
enkel kopiering. Kort introduktion och villkor
medföljer.
180 kr

Art nr 1100

värdegrunden i den dagliga verksamheten

Art nr 3000
295 kr

För mer information och beställning, besök vår
hemsida: www.forlaggafleau.se
Det går även att beställa
per mail eller telefon:
info@forlaggafleau.se
076247 35 73

Vi hjälper dig gärna med illustrationer,
textbearbetning, layout mm.
Kontakta oss för mer information!

Med Värdegrundskorten kan ni på ett enkelt sätt
förvandla de abstrakta styrdokumenten till
praktiska verktyg i vardagen! Ett påstående på
varje kort ger utgångspunkt för diskussioner
kring alltifrån yrkesroll till regler. Ni lär känna
varandra i arbetslaget och kan arbeta ännu mer
sammansvetsat än förut.
54 kort. Med korten följer en kort handledning.

Annie och den lille mannen
av C. N. Elvnääs
Roman (vuxen)

*Alla priser är inklusive moms. Fraktavgift om 49 kr tillkommer.

Tycker du att vi gör snygga saker?

Värdegrundskort, fritidshem
– Ett verktyg för att få in arbetet med

Art nr 0006
150 kr

Utan att fråga om lov kliver den lille mannen in i
Annies liv och börjar att reda upp saker på ett
högst irriterande sätt. Annie får erfara att man
ibland behöver ta sig igenom en hel del pin
samma och jobbiga situationer för att kunna nå
fram till sina mål. En romantisk komedi med
övernaturlig touch.

Böcker
Hur var det nu man gjorde?
– Fiffiga färdigheter för
fritidsfröknar med flera

av Hanna Cederholm
Art nr 0001

Vår storsäljare
– omtyckt, oumbärlig,
flitigt använd!

En handbok i de allra mest grundläggande teknikerna med papper,
pärlor och garn. En perfekt uppslagsbok på fritids och hemma.
A4, 65 sidor, spiralbunden, illustrerad.

Sticka en morot, rädisa,
purjolök eller varför inte en
chili? För den något erfarna
stickaren

.

A5, 24 sidor, häftad, illustrerad. Art nr 0005

Pyssling® A, B, C
av Hanna Cederholm
& Anders Clarin

Art nr 000310

120 kr.

40 kr/st.

Pyssling® säljs i 15pack,
antingen endast A, B eller C,
eller mixat; 5A, 5B, 5C.
Art nr 000310

157,50 kr/pkt.
Annie och den lille
mannen
av C. N. Elvnääs

En självhjälpsbok om
ensamhet/gemenskap,
känslor och föräldraskap.
Art nr 0004

A5, 24 sidor, häftad, illustrerad.

Fler kluriga pyssel i tre
nivåer, från 5 år och uppåt.
A är lättast, C svårast.

Vem bryr sig?
av Hanna Cederholm

Pocket, 108 sidor,
illustrerad.

Den efterlängtade och mer
onyttiga uppföljaren. Sticka
muffins, wienerbröd, semlor
mm.

Pyssling® A, B, C, Nr 2
av Hanna Cederholm
& Anders Clarin

En serie pysselböcker med
genomtänkta och roliga
utmaningar. Under
hållning som utvecklar i
skolan eller på fritids!
Pyssling® säljs i 15pack,
antingen endast A, B eller C,
eller mixat; 5A, 5B, 5C.

Alla är vi fantastiska på olika sätt. Men vi är inte tränade i att tänka positivt om
oss själva och varandra. Ett uppskattningskort kan vara en hjälp på vägen.
Kortet kombinerar en rolig bild med några positiva rader och lämnar ett ut
rymme för dig att fylla i. På så sätt blir kortet mycket personligt och orden går
rakt in i hjärtat på mottagaren – ”det går inte att värja sig”, som en kund sa.
Korten säljs i 10pack, antingen tio av samma motiv, eller en mix med tio olika.

Stickade Bakverk
av Hanna Cederholm

Stickade Grönsaker
av Hanna Cederholm

Art nr 0002

140 kr.

Uppskattningskort

Art nr 0006

Roman. En dag sitter en
liten man på Annies byrå.
Han kommer att förändra
hela hennes liv.
Pocket, 408 sidor, illustrerad.

150 kr.

Det finns dom som alltid ställer upp när
man behöver hjälp med en grej...
Det finns dom som...

Korttexter:

150 kr/pkt.
(inkl. kuvert)

– har följt en hela livet... och som man därför kanske tar för givet.

– alltid tycks gå lite krokigare vägar här i livet... och som därför har så mycket
spännande att berätta för oss andra.

– inte är rädda för att släppa skalet och vara sej själva... och just det är en av dina
bästa egenskaper!
– inte räds en utmaning, hur svår den än ser ut... och som därför också lyckas
åstadkomma en hel del.

– alltid ställer upp när man behöver hjälp med en grej... utan att klaga eller förvänta
sej nåt tillbaka.

– trivs tillsammans även om dom är väldigt olika... och dit hör du och jag, inte sant!?
– inte är rädda för att verka lite barnsliga ibland... och som därför ofta kläcker dom
bästa idéerna!
– inte tar livet så allvarligt... och som därför alltid får oss andra att slappna av!

– får ta del av ens minst attraktiva sidor... och som ändå tycker att man är helt okej!
– tycks hinna med hur mycket som helst... och som ändå alltid har tid över för sina
vänner!

