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Begrebet væredygtighed 
er på vej ind i sproget 

og i undervisningen

Danmarks skolebørn får nyt nationalt skolehavecenter
Tegn et hjem for verdens flygtninge

Indeklimaambassadører skal hjælpe til bedre indeklima
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Undervisningsmaterialer

Buggi

Børn er vilde med Buggi 
Mere end 100 skolebiblioteker bruger nu Buggi for at skærpe børns 
interesse for læsning. Børnene elsker nemlig den legende måde at finde 
bøger, som det digitale værktøj Buggi tilbyder. Og ikke nok med det - de 
låner også flere bøger og læser mere, end før Buggi kom til verden.  

Kommer man ind midt i en bibliotekstime 

med en 3.-5. klasse, oplever man en begej-

stret stemning blandt børn på bogjagt med 

Buggi. Børnene er tydeligvis helt fortrolige med at bruge 

Buggi på deres iPads, og de navigerer lynhurtigt rundt 

på skærmen med emojier. Skal den næste bog f.eks. være 

hyggelig, rar, eftertænksom eller overraskende, så er det 

forbløffende let at finde rundt i symbolerne og tilpasse 

søgningen. Næste step er at bruge Buggis interaktive 

figurer og vælge sværhedsgrad, længde, og hvor mange 

illustrationer bogen skal have. Når titlen er valgt, viser 

Buggi ovenikøbet vej til den hylde, hvor bogen gemmer 

sig.  

- Børnene har virkelig taget Buggi til sig, og vi får 

rigtig gode tilbagemeldinger fra de skoler, der bruger 

værktøjet. De fleste siger, at Buggi i den grad får udlånet 

til at stige, og breder brugen af PLC-samlingen ud, fordi 

børnene gennem Buggi opdager relevante bøger, som de 

ellers ikke ville have fundet frem til. Bøger, der rammer 

det enkelte barns præferencer og er med til at fremme 

læselysten hos børnene, siger Stine Weymann, der er 

projektleder på Buggi hos DBC DIGITAL.  

De bedste bøger findes i Buggi  
Buggi præsenterer et kernerepertoire af de allerbedste 

skønlitterære børnebøger, og der tilføjes titler løbende. 

Bøgerne er nøje udvalgt af børne- og skolebibliotekarer, 

der også har været med til at udvikle Buggi og det særlige 

vokabular for læseoplevelse.  

- Buggi rummer ca. 2000 bøger til børn på mellem-

trinnet, og vi arbejder på højtryk for at tilføje endnu flere 

titler til Buggi, siger Stine Weyman, der tilføjer: Jeg tør 

godt love, at turen på skolens bibliotek aldrig bliver den 

samme, efter at Buggi er landet. Nu kan børnene nemlig 

få en sjov oplevelse på deres iPad eller computer, når de 

skal spore sig ind på den næste bog, de vil læse. Styrken 

ved Buggi er helt klart, at systemet møder børnene i 

øjenhøjde og et univers, de er helt fortrolige med, forkla-

rer Stine Weymann.  

Skræddersyet til mellemtrinnet  
Buggi er udviklet, så elever i aldersgruppen 8-12 år kan 

finde gode bøger på skolens PLC, også når der ikke er 

mulighed for voksenassistance til alle elever på en gang. 

Eleverne præsenteres udelukkende for de Buggi-taggede 

bøger, der findes på skolens PLC. På den måde er Buggi 

med til at sørge for, at skolens samling af fysiske bøger 

bliver brugt. Når eleven har fundet noget interessant i 

Buggi, så hjælper en illustration med at finde bogen på 

hylden, og hvis bogen er udlånt, linker Buggi til biblioteks-

systemet, hvor eleven kan logge ind og reservere bogen. 

Om Buggi  
En bog, der passer præcist til det enkelte barn, giver lyst til 
flere læseoplevelser. Det er tanken bag værktøjet Buggi, som 
mere end 100 skoler tilbyder eleverne på de pædagogiske 
læringscentre. 

I Buggi kan barnet ved hjælp af emojier og interaktive 
figurer let navigere sig frem til bøger fra skolens PLC, som pas-
ser til smag og humør.

Havmiljøvogterkampagnen ønsker at engagere alle landets 
skoleelever og tilbyder derfor inspirationsmateriale og praktiske 
værktøjer til de skoleklasser, der gerne vil lære mere om  
havmiljøet og om, hvordan vi kan holde strandene fri for havfald.

–> Se mere på havmiljøvogter.dk

Materialet er målrettet  
4.-6. klasse og sætter på  
en uformel og sjov måde  

havmiljøet i fokus med sjove,  
praktiske og lærerige  

materialer, der har fokus  
på aktivitet og holdning.

Siden 2006 har Søværnets Havmiljøvogterkampagne spottet olie og samlet affald på danske strande og vande. Med 28.000  
frivillige Havmiljøvogtere er initiativet den første og største fællesindsats til bekæmpelsen af havfald. Havmiljøvogterkampagnen 

ledes af Søværnskommandoen, der har ansvar for farvandsovervågning, søredning, sikkerhed og havmiljø i hele Danmark.

SØVÆRNETS KAMPAGNE
MOD HAVFALD

rnets Havmiljøvogterkampagne spottet olilie og sa lmlet at ffffald åpå danske strande og vande. Med 28.000 
er initiativet den første og største fællesindsats til bekæmpelsen af havfald. Havmiljøvogterkampagnen 

Havfalds- 
indsamling på 
skoleskemaet 

Få jeres kunders
opmærksomhed



Udgivelser og temaer 2022

Magasinet Skolen læses af landets lærere og skole ledere, 
formænd i skolebestyrelser, lærerstuderende, skole folk i 
kommunerne samt fagkyndige i ministerier, styrelser og 
institutioner.

Magasinet distribueres til samtlige folkeskoler, efter- og fri-
skoler, professionshøjskoler, skoleforvaltningerne i kommu-
nerne, ppr (pædagogisk-psykologisk rådgivningscentre) m.fl. 
i hele landet.

Magasinet Skolen er helt uafhængig og fri af politiske, religi-
øse eller ideologiske interesser. Vi arbejder på et sagligt og 
journalistisk grundlag med formidling af aktuelle og relevan-
te emner.

Magasinet Skolen fokuserer på grundskolen. I hvert nummer 
bringer vi særskilte temaer og tager samtidig fat på aktuelle 
emner.

Din kontakt til landets skole ledere, 
lærere og skolefolk i kommuner

Medierådgivning:
ab@magasinetskolen.dk
Tlf. 48 13 13 78

Redaktion:
redaktion@magasinetskolen.dk

Skolen sendes med beslutningstagerens navn trykt på magasinet

Skolen forbeholder sig ret til ændringer.
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Genåbning: Socialt og mentalt reparationsarbejde bør rydde skemaetDet er nu, vi skal prioritere bevægelseSjove ture ud i sommerlandetPsykologisk tryghed – en mulig vej til en kollaborativ kulturSkolerejser i Danmark hitter som aldrig før

skolen.M
A

G
A

S
I N

E
T

Nr
. 4

, n
ov

em
be

r 2
02

1

Drop skældud og få sundere relationer til børneneGode råd til at forebygge mobningGode tips til skolerejser i lyset af corona Det er muligt at gøre noget ved ensomhed

Oplag: 3.300

Deadline Omdeles fra Tema

Nr. 1 10. februar 4. marts – uge 9 •  Digitale læremidler
•  Udskoling, efterskoler og ungdomsuddannelser
•  Indretning, indeklima og akustik
•  Matematik

Nr. 2 12. maj 7. juni – uge 23 •  Idræt, leg og anlæg
•  Lejrskoleophold, udflugter og skolerejser
•  Undervisningsmaterialer
•  Natur/teknologi

Nr. 3 5. september 26. september – uge 39 •  Indretning, indeklima og akustik
•  Digitale læremidler
•  Efter- og videreuddannelser
•  Sprogundervisning og -materialer

Nr. 4 7. november 28. november – uge 48 •  Idræt, leg og anlæg
•  Lejrskoleophold, udflugter og skolerejser
•  Undervisningsmaterialer
•  Natur/teknologi



Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail 
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOcoated_v2_bas
Anbefalet opløsning: 254 dpi (100 pixels pr. cm)
Papir: 115 g. gloss – Bladformat: A4

Skolen påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elektronisk 
annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, ligesom 
strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar 
for Skolen. 

Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerheds-
stillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/medie-
bureau godkendt af Skolen. Der ydes ingen godtgørelse på indstik.

Generel information

2 indrykninger ...........................................................................  ÷15 %
3 indrykninger ...........................................................................  ÷20 %
4 eller flere indrykninger ..........................................................  ÷25 %

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning i et eller 
flere af forlagets magasiner: Puff, Byggeri, BygTek, Mester & 
Svend, Byens Boligforeninger m.fl.
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder.

Placeringstillæg – side 3, 5, 7 samt omslagets side 2: +20 %. 
Højresider i øvrigt: +10%.

Placeringstillæg

Indstik

Annonceinformation 2022

Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efterlader et 
positivt indtryk hos læserne.

Indhent venligst tilbud.

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Pris i DKK 

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, 

Magasinet Gulv, Byens Boligforeninger og Lager & Transport – Logistikmagasinet.

På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, aaretsbyggeri.dk, 

PackM.dk, LTL.dk og IT-Reload.dk

RabatterFormater og priser i 4 farver

Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
                       Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

Få 'sponsoreret indhold' med i Skolen

Opslag 11.900,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter opslaget.

Med 'sponsoreret indhold' kan du bringe nyheder om jeres produk-
ter og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive, så I får det helt 
rigtige budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

1/1 side 7.900,-
Venstreside

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.

Bagside
Bredde x højde:

A: 210 x 237 mm 9.900,-
B: 210 x 297 mm 11.900,-

Bagsideformat A: 
+ 3 mm til beskæring i bund og sider.
Bagsideformat B: 
+ 3 mm på alle 4 sider.

A

1/1 side  11.900,-
Bredde x højde:

176 x 277 mm

Til kant: 210 x 297 mm
+ 3 mm på alle 4 sider

1/2 side  7.900,-
Bredde x højde:

A:   86 x  277 mm
B: 176 x  130 mm

1/4 side  5.000,-
Bredde x højde:

A:   41 x  277 mm
B:   86 x  130 mm
C: 176 x  60 mm

A
BBB

CB
A

CC

B



Online markedsføring 

Markedsføring på magasinetskolen.dk

Kontakt os idag 
– og hør, hvordan vi kan hjælpe med online markedsføring  

ab@magasinetskolen.dk, tlf. 48 13 13 78

Markedsføring i 
nyhedsbrevet

Markedsføring
Få link til egen hjemmeside – fra 1.200 kr. årligt 

Få jeres brochure med – fra 2.400 kr. årligt 

Få jeres banner med – fra 500 kr. pr. måned

Få jeres pressemeddelelser med – fra 1.200 kr. pr. stk

Sådan kommer du i kontakt med lærere og skole ledere, formænd i skolebestyrelser 
og skole folk i kommuner med din online markeds føring.


