NYHEDSBREV DECEMBER
@ktuel-diktat december:
"Vintersolhverv - dagen hvor lyset vender tilbage!"
@ktuel-diktat er beregnet til 6.- 7. klasse og udkommer 10 gange årligt (ikke juni og juli).

@ktuel-diktat kan løses på tablet/computer (pdf) eller printes ud. De enkelte diktater vil ligge på
opgavehylden i tre måneder.

PRØVETILBUD
@ktuel-diktat til og med maj 2019 med skolelicens: Kun 225,00 kr. ex. moms
(inkl. adgang til diktaterne fra oktober og november 2018 - altså i alt 8 diktater)
Ex. moms og ekspeditionsgebyr på 20,00 kr.

Bestil på www.ps-forlag.dk eller ring på 48 26 46 00 (alle hverdage 8.00 - 16.00).

gr@mmatikrytteren® - 100,00 kr. / måned (skolelicens)

I år er det 11 år siden, vi udgav de første opgavesæt. I dag anvendes gr@mmatikrytteren® på over 850
skoler i Danmark og i udlandet i bl.a. Dubai, Beijing, Singapore, London, Bruxelles, Berlin samt i Sverige og
Grønland.
gr@mmatikrytteren® består af syv månedlige opgavesæt (syv niveauer) hver på ca. 15 sider - alle med
facitliste/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.
gr@mmatikrytteren® er primært beregnet til 0. - 7. klasse, men anvendes flere steder i hele skoleforløbet, i
specialundervisningen samt på sprogcentre.
Pris (med skolelicens):
12 måneders abonnement: 1.200,00 kr.
Ex. moms og ekspeditionsgebyr på 20,00 kr.
Bestilling: www.ps-forlag.dk eller 48 26 46 00 (8.00 - 16.00)

På opgavehylden.dk finder du mange andre opgaver til forskellige fag og klassetrin. Vi lægger nye opgaver ud hver uge.
Adgang til alle materialerne koster 385,00 kr. / måned. De fleste materialer kan købes enkeltvis.
Alle abonnementer sælges med skolelicens. Kort bindingsperiode (max. 12 måneder) og kort opsigelsesfrist (en måned)
Vi bestræber os på, at der er adgang til materialerne få minutter efter, vi har modtaget din bestilling (hverdage mellem
kl. 8.00 - 16.00).

