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Vind møbler til din skole
BOOK ET MØDE inden messen med en af vore
konsulenter og vær med i lodtrækningen
om at vinde møbler.

RING PÅ 51 51 60 10
for at booke et
møde og vær med i
lodtrækningen!

Vi trækker lod om 2 x 2 stk. sækkestole
til en samlet værdi af kr. 6.000,Vi udtrækker en vinder både
torsdag og fredag på messen!

Elever fortjener læringsrum, der stimulerer, motiverer og giver lyst til livslang læring. Derfor er
Højer Møblers klare mission: At udvikle de bedste rum at lære i!
Læringsrum der har plads til aktiv og praksisnær undervisning og tilgodeser alle læringsstile
og tiltrækker elever. Højer Møblers aktiverende læringsrum højner samtidig trivsel og
godt skoleklima.
Hos Højer Møbler indretter vi læringsrum, der lever op til reformens krav om bl.a. øget inklusion,
bevægelse, variation og elevcentreret læring. Samtidigt imødekommer vores læringsrum
lærernes krav til pædagogisk og didaktisk sammenhæng.
Højer Møbler er kendt for holdbare KVALITETSMØBLER.
Med læringsrum fra Højer Møbler får du en SIKKER INVESTERING, der samtidig
er bæredygtig til gavn for både elever, skolens personale og miljøet.
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Besøg os på vores stand. Vores dygtige medarbejdere
støtter jer i jeres udviklingsproces fra idéstadie til
implementering og evaluering.
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HOT TOPICS på Højer Møblers stand
AKTIVERENDE læringsmiljøer... er indrettet varieret, inviterer til bevægelse og skaber
forudsætning for bedre koncentration, præstation og indlæring.
Derfor er den BEDSTE siddestilling den NÆSTE!
Kom og bliv klogere på aktiverende læringsmiljøer!
Spændende produktprogram

NYNATURFAG – Kom og hør om NyNaturfag! Et forskningsbaseret indretningskoncept for naturfagene udviklet af Katafonden i 2013. Konceptet understøtter en
udforskende og eksperimenterende tilgang til naturfag. Erfaringer og konceptet er FRIT
tilgængeligt for landets skoler og institutioner og formidles nu af Højer Møbler.

FORDYBELSESMØBLER – Børn har brug for miljøer, der giver dem ro og tryghed
for optimal trivsel og læring. Højer Møbler har udviklet en række fordybelsesmøbler som
understøtter læring og som egner sig til alt fra fællesområder, PLC, gangarealer og klasserum.
Mange steder på skolens arealer findes nicher, som står uberørte hen, men som er oversete
perler til fordybelseszoner.
Besøg vores stand og oplev super smarte løsninger til disse områder!

Multi Læsehule

Podia - multimøbel med
huler i to plan

Bastaltomøbel i PLC

skole
LABSIT – Bork
stolen
der
tåler hobbykniv!

Naturfagslokaler

Højer Møbler A/S er en dansk virksomhed med over 25 års erfaring i at udvikle, producere og
levere møbler til undervisningssektoren. Vi har fokus på at skabe rum i bevægelse og søger konstant
efter nye veje til hvordan, vores møbler kan tilgodese menneskers forskelligartede og skiftende behov.
Besøg www.hojermobler.dk
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Kom forbi Højer Møblers stand 1128 og bliv inspireret.
Du vil som altid blive mødt med et smil fra Højer Møblers
erfarne konsulenter, der glæder sig til at møde dig.

