NYHEDSBREV - nyt fra opgavehylden.dk

Mange nye opgaver på opgavehylden.dk i november
•

®

gr@mmatikrytteren - emne: ”Afrika” (syv opgavesæt niveau 0. - 6./7. kl. inkl. løsningsforslag)
+ ”Ordsprog og talemåder”

•

have@go - emne: ” Silent Guns” (aktuel artikel + tilhørende fem sider opgaver)

•

@ktuelsnak

•

10@ktuelle (uge 44, 45, 46, 47 og 48)

Prøv hele PS-p@kken i 6 måneder for kun 1.895,00 kr. (spar 265,00 kr.)
PS-p@kken rummer gr@mmatikrytteren®, gr@mmatikrytteren® TEMA, have@go, 10@ktuelle, TIP12,
@ktuel-matematik, m@tematik2U, tjek p@ biblen, Die ersten Schritte, Deutsch als Fremdsprache,
eventyrdikt@ten og @ktuel-etik.
Nye opgaver hver måned (10@ktuelle hver uge).
PS-p@kken koster kun 360,00 kr. pr. måned (min. 6 måneder). Ingen binding herefter - men mulighed for at
forsætte med abonnement på et enkelt eller et par af materialerne - eller "tak for denne gang!".

Prøvetilbud uden binding! (gælder til den 20. november)
Til samfundsfag: 10@ktuelle i 12 uger for kun 295,00 kr. (spar 65,00 kr.)
Den lille ugentlige tipskupon samler op på ugens nyheder og giver på en sjov og motiverende måde afsæt til
en god snak om, hvad der er sket i Danmark og ude i verden.

Til dansk 0. - 6./7. klasse: 3 måneders abonnement på gr@mmatikrytteren® kun 395,00 kr.

gr@mmatikrytteren® P9 - 500,00 kr.

®

gr@mmatikrytteren P9 henvender sig til 9. og 10. klasse. I form og indhold lægger gr@mmatikrytteren® P9
sig op af FP9 - Retskrivning. Materialet vil derfor med fordel kunne anvendes som forberedelse til prøven.
gr@mmatikrytteren® P9 består af i alt syv opgavesæt. De første fire er udkommet og ligger klar på

opgavehylden.dk. De sidste tre udkommer december 2017 samt februar og april 2018.
Hvert sæt indeholder en elevdel samt lærerark/retteark (se opgaveeksempel på www.ps-forlag.dk).
gr@mmatikrytteren® P9 downloades fra opgavehylden.dk og printes ud eller løses på tablet/computer
(pdf-format).
Sådan fungerer et abonnement på gr@mmatikrytteren® P9:
®

Fra købsdato er der online-adgang til gr@mmatikrytteren P9 på opgavehylden.dk (UNI-Login).
®

®

Har skolen abonnement på gr@mmatikrytteren eller hele PS-p@kken er gr@mmatikrytteren P9
®

efter køb inkluderet i abonnementet på gr@mmatikrytteren / PS-p@kken uden merpris i forbindelse med
efterfølgende abonnementsfornyelser.
Årlig abonnementspris for skoler uden abonnement på gr@mmatikrytteren® eller PS-p@kken: 275,00 kr.

Bestilling
Online på www.ps-forlag.dk eller på 48 26 46 00 (8.00 - 16.00).
Alle vores materialer sælges med skolelicens. Adgang til opgavehylden.dk med UNI-Login.
Vores priser er ex. moms og ekspeditionsgebyr på 20,00 kr. (intet ekspeditionsgebyr i forbindelse med
abonnementsfornyelser).
Kundeservice (alle hverdage fra kl. 8.00 - 16.00)
Vi er ved telefonerne (salg og support) allerede fra kl. 8.00 alle hverdage, og vi lukker først for telefonerne
kl. 16.00. Du er også velkommen til at kontakte os via vores chatforum (8.00 - 15.00).
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