TOTALAFTALE
– fagportaler til alle fag
Bestil inden
31. december 2017
og få 50 % rabat
på første års
abonnement

Lav en totalaftale nu og spar penge
Med en totalaftale får jeres skole adgang til et overflødighedshorn af fulddækkende læremidler,
der løbende bliver opdateret og udvidet med nyt indhold.

Hvad er en totalaftale?
■

	
Med en totalaftale får jeres skole adgang til alle
Gyldendals fagportaler

■

■

	
Vælger I at indgå en totalaftale, følger vi op med
gratis implementeringskurser på jeres skole, som
sikrer, at alle lærere kommer godt fra start.

	
I har mulighed for at vælge 1-2 fagportaler fra
– så aftalen passer præcis til jeres skole.

Jeg vil kontakte dig i den nærmeste fremtid for at
fortælle mere om jeres muligheder. Du er naturligvis

Hvad får I?
■

	
Gyldendals fagportaler er af høj kvalitet og dækker
alle fag i grundskolen

■

nu ønsker at høre mere, booke et møde eller få et
uforpligtende oplæg på en totalaftale.

	
Fagportalerne er fulddækkende og kan bruges
selvstændigt

■

også velkommen til at kontakte mig, hvis du allerede

	
Læs mere om Gyldendals fagportaler på næste side.

Venlig hilsen
Birger Jensen
Salgskonsulent

Hvad koster det?
■

	
Tegner I en totalaftale for jeres skole inden den
31. december 2017, får I 50 % rabat på det første år.
Tegner I en 3-årig aftale, får I 50 % rabat på det

Tlf: 7575 6700

første år og 25 % rabat på år 2 og 3

Mobil: 2527 7704
birger_jensen@gyldendal.dk
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gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

SE MERE PÅ
FAGPORTALER.DK

Alt, du behøver, samlet på ét sted
■

	
Alle Gyldendals fagportaler har en klar og ensartet struktur på tværs af alle fag, så det er let for både lærere og

■

	
Fagportalerne indeholder et væld af færdige og varierede undervisningsforløb, tekster, film, billeder og videoer

■

	
Med Gyldendals fagportaler er I sikret aktuelle og opdaterede læremidler med mål, lærervejledninger, årsplaner,

elever at navigere rundt, uanset hvilket fag man arbejder med
samt træningsopgaver og forskellige digitale værktøjer, der kan bruges til at støtte undervisningen
der lever op til de ministerielle krav, og fagligt indhold.

TOTALAFTALEN INDEHOLDER FØLGENDE FAGPORTALER:
Fagportaler udskoling:
Biologi 7-9
Dansk 7-10
Engelsk 7-10
Fysik-kemi 7-10
Geografi 7-9
Historie 7-9
Matematik 7-10
Naturfagsprøven 7-9
Religion 7-10
Samfundsfag 8-10
Tysk 8-10
Suppler totalaftalen med ét eller flere af Gyldendals andre digitale læremidler eller nye fagportaler, og få
50 % rabat på det første år eller tegn en 3-årig aftale og få 50 % rabat første år og 25 % rabat på år 2 og 3.
Udskoling:
Fagbog.gyldendal.dk
Idræt 7-9

(udk. skolestart til 8. og 9. kl.)

Klasserumsspil.dk
Læsløs.dk
Webprøver til alle prøvefag
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Se meget mere på gu.dk

