Paketpris!

SKOLKIT
LÄS & SKRIVSTÖD

5160:- exl moms
[100426] 5160:- (Inkl.moms 6450:-)

Sensomotoriska hjälpmedel som hjälper eleven att bibehålla
energin under hela dagen. Detta kit kan hela klassen använda.
En bra början för att NPF-säkra skolan, för en skola på lika
villkor!

Penngrepp Ägg, 2 st 3-pack

Läslinjal

Bänkavskiljare, ljuddämpande

Äggformat mjukt penngrepp som utvecklar de små
musklerna i handen. Underlättar för att skriva med
precision.

10-pack. Många uppfattar svart text på vit botten som
svårt att läsa. Läslinjalen hjälper eleverna att hålla ordning
på raderna i en bok. Läs en rad i taget! Pilen, på läslinjalen,
pekar åt läshållet, från vänster till höger. Genom den
transparenta plasten ser eleverna nästa rad de ska läsa.

Svårt att fokusera? För mycket intryck? Skärma av för
bättre koncentration. Bänkavskiljaren kan användas i
klassrummet då eleven behöver avgränsa sin arbetsyta för
att bibehålla koncentrationen och ej ta in allt som händer
runt omkring. Denna bänkavskiljare är tillverkad i filt, den
är ljudabsorberande, vilket hjälper eleven i klassrummet
där ljudnivån ibland kan störa koncentrationen.

[504040] Styckpris: 60:- (Inkl.moms 75:-)

[504576] Styckpris: 159:- (Inkl.moms 199:-)

[504621] Styckpris: 799:- (Inkl.moms 999:-)

Penngrepp taktil, 25-pack

Hörselkåpor 5 st

Att avväga kraften i att hålla pennan så det blir
tydligt men inte så hårt att spetsen går av kräver
precision både i muskel-/ledsinne och i
beröringssinne. Olika grepp kan ge stöd i
skrivandet.

Barn/ungdomar blir tyvärr ofta utsatta för buller och
störande ljud. För mycket ljud kan medföra problem med
koncentrationsförmågan, sömnproblem och stress.
Öronskydd för eleven är viktigare än vi tror.
[504576] Styckpris: 249:- (Inkl.moms 311:-)

Penngrepp Grotto Grips, 25-pack
Att avväga kraften i att hålla pennan så det blir tydligt
men inte så hårt att spetsen går av kräver precision
både i muskel-/ledsinne och i beröringssinne. Olika
grepp kan ge stöd i skrivandet.
[504574] Styckpris 789:- (Inkl.moms 986:-)

[504552] Styckpris: 450:- (Inkl.moms 563:-)

Vi levererar kompletta kit därav
är leveranstiden 3-4 veckor.
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Vi reserverar oss för eventuella ändringar p

