
Genoptryk af ajourførte
udgaver pr. august 2014

    Maj 2016

Til skolens administration

 STX- og HF-uddannelsesbekendtgørelser
pr. august 2016:

Som bekendt er det endnu ikke lykkedes Folketingets partier i foråret 2016 at nå til enighed om
en ny eller revideret gymnasiereform med dertil hørende ny bekendtgørelse for STX og HF. Det
betyder at den gamle bekendtgørelse stadig vil være gældende for skoleåret 2016/17. Der vil
tilsyneladende (d.v.s. som oplyst medio maj 2016) ikke være ændringer.

Som følge heraf har vi valgt kun at genoptrykke et meget lille oplag af 2014-udgaven.

Vi udsender bekendtgørelserne, således at de kan være til disposition på skolen ca. 12. august 2016.

q

Vi har også i år valgt at slå STX- og HF-bekendtgørelserne sammen i én samlet udgivelse i bogform. Det
giver en reel besparelse på 25-50% for de fleste aftagere, der typisk vælger at investere i begge bekendt-
gørelser! Den samlede udgivelse bliver på o. 240 sider. Vi holder samme lave priser som de foregående år.

Både STX-bekendtgørelsen og HF-bekendtgørelsen i én udgivelse
August 2014-udgaven omfatter: de nyeste bekendtgørelser inklusive ændringsbekendtgørelser med bilag
og læreplaner samt bekendtgørelse og vejledning om studie- og ordensregler (nr. 1222 af 4. december
2006): I alt ca. 240 sider i rigtig bogudgivelse i format 17 cm. x 25 cm.

1 stk.: kr. 96,- # v/min 10 stk. kr. 86,- pr. stk. # v/min 25 stk. kr. 66,- pr. stk. #

 v/min 50 stk. kr. 56,- pr. stk. #
 v/min. 100 stk. kr. 46,- pr. stk.  # 

q
Vi udsender desuden:

HF-enkeltfagsbekendtgørelse – August 2014-udgaven omfatter: den nyeste bekendtgørelse inklu-
sive ændringsbekendtgørelser med bilag og læreplaner samt bekendtgørelse og vejledning om studie- og
ordensregler (nr. 1222 af 4. december 2006):  Ca. 40 sider i A-4 format, løsblade samlet i plastomslag.

1 stk.: kr. 48,-  # v/min 10 stk. kr. 38,- pr. stk. # v/min 25 stk. kr. 28,- pr. stk. #
v/min 50 stk. 22 kr. ,- pr. stk. #  v/min. 100 stk. kr. 18,- pr. stk.  #
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Valgfagsbekendtgørelse – august 2014-udgave; BEK nr. 693 af 23. juni 2010 med læreplaner 
inklusive ændringer. – Ca. 100 sider i A-4 format, løsblade samlet i kraftigt plastomslag. – Vi har af
prismæssige årsager valgt at bibeholde denne udgivelsesform, fordi den sætter os i stand til at fremstille
mindre oplag rimeligt prisbilligt.

1 stk.: kr. 78,- # v/min 10 stk. kr. 68,- pr. stk. # v/min 25 stk. kr. 56,- pr. stk. # 
v/min 50 stk. kr. 52,- pr. stk. #  v/min. 100 stk. kr. 48,- pr. stk.  #

Vejledning/råd og vink til STX-bekendtgørelsen (nyeste udgave, august 2013) – 30 sider
Vejledning/råd og vink til HF-bekendtgørelsen (nyeste udgave, august 2013) – 34 sider
Vejledning/råd og vink til HF-e-bekendtgørelsen (nyeste udgave, august 2013) – 29 sider

1 stk.: kr. 38,- # v/min 10 stk. kr. 28,- pr. stk. # v/min 25 stk. kr. 20,- pr. stk. # 
v/min 50 stk. kr. 18,- pr. stk. #  v/min. 100 stk. kr. 15,- pr. stk.  #

È

De anførte priser er excl. moms og forsendelse og er baseret på levering direkte fra forlaget.
 

Kontakt os således:

Pr. brev: forlaget lee, Lavendelvej 4, 4920 Søllested
Pr. tlf.: 54 94 14 93 – Pr. fax: 54 94 13 34 – Pr. e-mail: mail@forlagetlee.dk

Med venlig hilsen
forlaget lee

Bestillinger modtages fra nu af og meget gerne inden sommerferien!
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...............  C..................................................................................................................................................

Vi bestiller flg. udgivelser til levering ca. 12. august 2016:

........ stk. STX- og HF-bekendtgørelse – august 2014

........ stk. HF-e bekendtgørelse – august 2014

........ stk. Valgfagsbekendtgørelse – august 2014

........ stk. Vejledning til STX – seneste udg. august 2013

........ stk. Vejledning til HF – seneste udg. august 2013

........ stk. Vejledning til HF-e – seneste udg. august 2013

Navn/skole (benyt gerne stempel):

EAN-nummer: ............................................ .......................................

Personref.: .........................................................................................

mailto:mail@forlagetlee.dk

