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oppgaver (2017). Ingeborg Tveter Thoresen skriver i første del om barnehagens samfunnsmandat og
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betydningsfull for hundretusener av små barn og deres foresatte, og barnehagens ansatte møter i økende grad
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forslag til gjennomføring. Boka inneholder også oversikter over de viktigste religioner og livssyn i Norge.
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