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Natur & Kultur Läromedel lanserar
LärHemma
För att möta den ökande efterfrågan på kvalitetsläromedel för hemmaplan
lanserar Natur & Kultur Läromedel LärHemma.
LärHemma ska vara det självklara valet för dig som vill ha tillgång till ett
kvalitetssäkrat utbud av läromedel – oavsett om du vill vässa spanskan, lära
dig programmera eller att ge ditt barn extra stöttning i att knäcka läskoden.
– Vi har sett en ökad efterfrågan från föräldrar som vill kunna stötta sina barn
lite extra i skolan eller inför högskoleprovet. Många vill även själva lära sig
något nytt och söker läromedel som passar. LärHemma hjälper dem att hitta
rätt produkt, säger Helena Holmström, förlagschef på Natur & Kultur
Läromedel.
Natur & Kultur erbjuder läromedel som är kopplade till den svenska skolans
kunskapskrav. Med LärHemma kommer privatpersoner få guidning i att välja
rätt läromedel utifrån sina behov.
– Det vi erbjuder via LärHemma är trygghet. Här kan du handla produkter
som är utvecklade för den svenska skolan och som även passar
hemmamarknaden, säger Katarina Blomqvist, redaktionschef på Natur &
Kultur Läromedel.
LärHemma lanseras den 27 maj på nok.se/larhemma. Här kan du som
privatperson även köpa och läsa mer om Natur & Kulturs alla andra
läromedel.

Kontakt Natur & Kultur:
Ann Förberg, marknadschef Natur & Kultur Läromedel, +46 70 779 90 97,
ann.forberg@nok.se

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453
86 00, e-post: info@nok.se, webb: nok.se
Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt
och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning
verka för tolerans, humanism och demokrati.
Natur & Kultur Läromedel erbjuder kvalitetssäkrade läromedel för förskolan,
grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildning och sfi, såväl som läromedel för
hemmaplan under namnet LärHemma.
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