
 

Gymportalen indeholder mere end 450 titler og består pt. af 9 forlag: Forlaget Columbus, Frydenlund, 
Haase Forlag, Lindhardt og Ringhof Uddannelse, LMFK, Praxis, Samfundslitteratur og Trojka. 

Flatrate er ikke bare flatrate! 
 Gymportalen er 9 forlag i én webshop og på én platform: Lix 

 Ubegrænset adgang - online og offline 

 Ca. 450 titler på tværs af alle fag og forlag 

 375 kr. pr. elev pr. år 

 

Basis-pakken 
Antal elever Antal titler Pris pr. elev pr. år 
1 årgang eller min. 200 elever 125 375 kr. 
2 årgange eller min. 400 elever 150 375 kr. 
Hele skolen eller min. 600 elever 175 375 kr. 

 

Basis-pakken kan udvides for 2 kr. pr. titel. 
 

Plus-pakken 
Antal elever Antal titler Pris pr. elev pr. år 
1 årgang eller min. 200 elever Alle ca. 450 625 kr. 

 

Med Plus-pakken får eleverne fri adgang til alle titler på Gymportalen. 
 

 

 Den enkelte skole kan frit sammensætter sin pakke på tværs af fag og forlag, så den passer til 

skolens behov.  

 I løbet af skoleåret vælger lærerne selv, hvilke titler pakken skal indeholde.  

 Skolen kan følge forbruget og sætte et loft for prisen. 

 Titler som anvendes af under 10 elever er gratis! Gymportalen fungerer derfor som et gratis 

fagbibliotek, hvor eleverne kan finde indhold til fx opgaveskrivning. 

 Antallet af titler i Basis-pakken vil typisk dække behovet hos de fleste skoler. 

 I skolens første år med Basis-pakken har eleverne fri adgang til alle ca. 450 titler på hele 

Gymportalen. Dvs. skolen får Plus-pakken til Basis-pakkens pris.  

Licenser 

Elevlicenser forhandles enten som flatrate-pakker eller enkeltvis. 

Se alle flatrate-pakker og priser her: Gymportalens flatrate-pakker  

Gratis læreradgang 

Alle lærere har altid fri adgang til alle titler - se Fag og titler på Gymportalen  

Læs mere om Gymportalen og se, hvordan du downloader Lix-app'en og søger titlerne frem:  

Om Gymportalen  

http://www.lru.dk/flatrate
http://www.lru.dk/gymportalen
http://www.lru.dk/om-gymportalen

