NYHEDSBREV ‐ MÅNEDENS OPGAVER PÅ OPGAVEHYLDEN.DK
Nye opgaver på opgavehylden i oktober
gr@mmatikrytteren®: "Musik"
@ktuel‐diktat: "Omskæring ‐ hvorfor det?"
have@go: "Black Lives Matter"
@ktuel‐matematik: 4 nye spændende aktuelle opgaver med links til opgaveløsningen
@ktuel‐etik: 4 nye spændende aktuelle opgaver med links til opgaveløsningen
10@ktuelle: Udkommer uge 40, 41, 43 og 44 (efterårsferie i uge 42)

13 år med gr@mmatikrytteren®

På trettende år er gr@mmatikrytteren® et af de mest anvendte materialer til grammatik‐ og
stavetræning i folkeskolen. De syv månedlige opgavesæt anvendes i dag på over 800 skoler i
Danmark samt på mange internationale skoler i udlandet.
gr@mmatikrytteren® er primært beregnet til 0. ‐ 7. klasse, men anvendes flere steder i hele
skoleforløbet, i specialundervisningen samt på sprogcentre.
gr@mmatikrytteren® består af syv månedlige opgavesæt (syv niveauer) hvert på ca. 15 sider ‐ alle
med facit/løsningsforslag, lidt "QR‐sjov" med spørgsmål til månedens emne samt et lille
tillægsmateriale ”Ordsprog og talemåder”.
Der er et nyt overordnet tema for de syv opgavesæt hver måned.
Med et skoleabonnement på gr@mmatikrytteren® er der adgang til opgaverne på opgavehylden.dk
med UNI‐Login. Herfra kan opgaverne løses på tablet/computer eller downloades og printes ud.
Abonnementspris: 12 måneder: 1.350,00 kr. (med skolelicens)

OKTOBER‐TILBUD
Prøv @ktuel‐diktat i fire måneder for kun 150,00 kr.

Emnet i oktober: "Omskæring ‐ hvorfor det?"
Mange skoler med abonnement på gr@mmatikrytteren® abonnerer også på @ktuel‐diktat. @ktuel‐
diktat er beregnet til 6.‐ 7. klasse og udkommer 10 gange årligt (ikke juni og juli).
@ktuel‐diktat finder I på opgavehylden.dk og kan løses på tablet/computer (pdf) eller printes ud ‐
præcis som I kender det fra gr@mmatikrytteren®.
Prøv @ktuel‐diktat oktober ‐ januar for kun 150,00 kr. Oven i købet får I også adgang til diktaterne fra
august og september med i prisen ‐ altså i alt seks diktater.

Bestilling: www.ps‐forlag.dk eller 48 26 46 00 (alle dage 8.00 ‐ 16.00).
Vores priser er ex. moms og administrationsgebyr på 20,00 kr. (kun i forbindelse med bestilling).
Alle vores materialer sælges med skolelicens (forstået som en social og geografisk enhed).

PS | Forlag ApS
‐ 18 år med aktuelle opgaver på opgavehylden.dk
Højager 44, 3400 Hillerød
www.ps‐forlag.dk
ps@ps‐forlag.dk
48 26 46 00 (8.00 ‐ 16.00)

Generelle abonnementsvilkår:
Abonnementerne på opgavehylden.dk tegnes som et løbende abonnement, der fortsætter, indtil det opsiges skriftligt eller
telefonisk. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode af
samme længde som den foregående. Abonnementet kan altid opsiges til udløbet af en abonnementsperiode (senest en måned
før udløb).
I forbindelse med en tilbudsperiode/et prøveabonnement kontakter vi cirka en måned før udløb per mail. Herefter kan
abonnenten tage stilling til, om abonnementet ønskes forlænget eller opsagt.
Alle materialer på opgavehylden.dk er ophavsretligt beskyttet, og ethvert materiale, der indgår i abonnementet, må derfor
kun anvendes på den institution (forstået som en social‐ og geografisk enhed), hvortil licensen er knyttet.

