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Lärarkalendrar  •   Elevkalendrar



Sveriges Lärarkalender
Det kommande läsårets nya inspirerande omslag!

Även till kommande läsår finns Sveriges Lärarkalender att få med 
tjugo nya läckra omslag att välja emellan.

Vilket omslag blir din favorit?  Någon av fåglarna? Ett av de vackra 
blomstermotiven? Eller blir konstintresset det som får dej att välja nå-
got av mästerverken i serien Art Nouveau? Den som gillar färger kan 
välja mellan olika Akvareller eller omslag i Neon.

Elevdataboken (se sid 8) passar till de här kalendrarna.

Upplagorna är begränsade! Besök vår hemsida för information.

Inlagan är den klassiska Sveriges Lärarkalender - Originalet. Spiral-
bunden med skyddande plastomslag och försedd med två plastfickor 
samt en elastisk snodd för smart förslutning.

- Vi har öppnat en ny 
butik online i sam-
arbete med Logistik-
Teamet i Örebro.

Sveriges Lärarkalender    Spiralbunden      A5    180 sidor.
Best nr  finns under respektive omslag.            f-pris 159:-

Gör blädderprovet på vår hemsida:  www.allatidersforlag.se

Sveriges Lärarkalender
Sveriges Lärarkalender - Blomster

2910-1 Vallmo 2910-2 Luktärt

2910-3 Iris 2910-4 Malva               Uppslag ur Sveriges Lärarkalender - Veckoplan 29/6 2020 - 4/7 2021

2 Beställ online på:  www.logistikteamet.se/allatidersforlag 3

En enkel tulipan i all ära, men vad är väl det mot något av dessa fagra blomster och garanterat står 
dom sig hela läsåret och litet till. Den blomstertid året om....

Ny butik online i samarbete med Logistikteamet i Örebro



Sveriges Lärarkalender
Sveriges Lärarkalender - Fåglar

Fåglar har förekommit i kultur och konst sedan förhistorisk tid då de framställdes på tidiga grottmål-
ningar. Nu gör fågeln även debut som kalenderomslag. Onekligen en fjäder i hatten för dom .....

2930-1 Duva 2930-2 Rödhake

2930-3 Undulat 2930-4 Sparv

Sveriges Lärarkalender
Sveriges Lärarkalender - Art Nouveau

Vem vill nu ha en Andy Warhol eller en Piet Mondrian efter att ha besökt detta vernisage.
Art Nouveau från Alla Tiders Förlag är en smart investering inför nästa läsår.

2920-1 Blanco 2920-2 Morado

2920-3 Verde 2920-4 Azul
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Sveriges Lärarkalender
Sveriges Lärarkalender - Akvareller

En målningsteknik som går ut på att man lägger färg i transparenta skikt på papperet. De finaste 
akvarellmålningarnas klarhet och friskhet beror på skickliga laveringar med upplösta lager av färg.

2940-1 Lila 2940-2 Orange

2940-3 Grön 2940-4 Blå

Sveriges Lärarkalender
Sveriges Lärarkalender - Neon

2950-1 Grön 2950-2 Orange

2950-3 Gul 2950-4 Cerise
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Låt kollegorna prata....Här får du garanterat den färgstarkaste kalendern som går att uppbringa i 
dagsläget. Man kommer att lägga märke till den och färgerna är mycket skarpare i verkligheten.



Sveriges Lärarkalender - Originalet

Sveriges Lärarkalender

Den klassiska kalendern med sin spiralbindning och 
skyddande gula plastomslag numera i sällskap av 
kalenderns egen ordningsman - vår kloka uggla. 

Sveriges Lärarkalender är tryckt i blått och rött 
och har rivhörn i Veckoplansdelen så att man 
snabbt och lätt kan hitta till aktuell vecka.

Kalendern är försedd med en praktisk och elastisk 
snodd för smart förslutning. Den har även två plast-
fickor, varav den ena har öppningen i sidan och är 
främst avsedd för att ge plats åt Elevdataboken.

Veckoplan 29/6 2020 - 4/7 2021 - Namnflik till 
klasslista - Telefonlista - Klasslistor - Läsårs-
översikter - Frånvarolistor - Scheman - Provre-
sultat -  Anteckningssidor - Minneslista, mm.

Originalet    Spiralbunden    A5        180 sidor.
Best  nr  2900-1                              f-pris   109:-

Sveriges Lärarkalender - Elevdataboken

Här kan du samla alla anteckningar om dina elever 
inför konferenser och föräldrasamtal under tre läsår. 
När du byter kalender till ett kommande läsår, flyttar 
du bara över Elevdataboken med alla dina anteck-
ningar till den nya kalendern. Enklare kan det inte 
bli!

Elevdataboken Passar till samtliga spiralbundna 
kalendrar i vårt sortiment.

Klasslistor - Alla uppgifter om varje elev på ett 
uppslag - Plats för 36 elever - Klasslistor för prov, 
diagnoser, mm - Klasslistor för övriga klasser.

Elevdataboken är i ett något mindre format än A5 för 
att passa in i kalendrarnas ena plastficka.

Elevdataboken    Häftad    Mini-A5     72 sidor.
Best  nr  9981                                    f-pris  25:-

8 Ny butik online i samarbete med Logistikteamet i Örebro

Sveriges Lärarkalender
Sveriges Lärarkalender - Unik

Har du inte kunnat hitta en kalender med det rätta 
looken? Lugn. Din väntan är över.

Med Sveriges Lärarkalender - Unik kan du designa 
dina egna omslag och byta som du vill under läs-
året.

Uniks speciella plastomslag med en påsvetsad 
plastficka, gör det möjligt att ta ur leveransom-
slaget och sätta in den omslagsbild du själv 
tycker om.

Inlagan är den klassiska Sveriges Lärarkalender - 
Originalet. Spiralbunden och försedd med två plast-
fickor samt en elastisk snodd för smart förslutning.

Elevdataboken passar också till den här kalendern.

Unik        Spiralbunden        A5         180 sidor.
Best  nr  2960-1                               f-pris  140:-

Sveriges Lärarkalender - Diplomat

Sveriges Lärarkalender i hårdbandsversion.

Den här kalendern är också försedd med ett tyg-
band som veckomarkör.

Diplomat är Inbunden i lyxig mockaimitation, men i 
övrigt med samma innehåll som Sveriges Lärarka-
lender - Originalet.

Veckoplan 29/6 2020 - 4/7 2021 - Namnflik till 
klasslista - Telefonlista - Klasslistor - Läsårs-
översikter - Frånvarolistor - Scheman - Provre-
sultat -  Anteckningssidor - Minneslista, mm.

Diplomat           Inbunden      A5       180 sidor.
Best nr  2970-1                                f-pris  175:-
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Gör blädderprovet på vår hemsida:  www.allatidersforlag.seGör blädderprovet på vår hemsida:  www.allatidersforlag.se



Sveriges Lärarkalender - Soft

Sveriges Lärarkalender

Här har du Sveriges Lärarkalender i ett mycket 
följsamt mjukband i PVC. 

Kalendern är också försedd med ett tygband som 
veckomarkör. I övrigt med samma innehåll som 
Sveriges Lärarkalender - Originalet.

Veckoplan 29/6 2020 - 4/7 2021 - Namnflik till 
klasslista - Telefonlista - Klasslistor - Läsårs-
översikter - Frånvarolistor - Scheman - Provre-
sultat -  Anteckningssidor - Minneslista, mm.

Soft            Mjukband           A5        180 sidor.
Best nr  2980-1                              f-pris   159:-

Sveriges Lärarkalender - Nova

Väljer du Nova får du en kalender med spiral-
bindningens hanterlighet och hårdbandets 
styrka! 

Den spiralinbundna inlagan är försedd med ett hårt 
tygöverklätt omslag med linnestruktur i en läckert 
cerise färg.

I övrigt med samma innehåll som Sveriges Lärar-
kalender - Originalet. Det här är en kalender som 
verkligen sticker ut i mängden.

Sveriges Lärarkalender Nova kan du också komplet-
tera med den unika Elevdataboken (Se sid 8). Där 
kan du samla uppgifter om alla dina elever under tre 
läsår. När du byter kalender de kommande läsåren, 
flyttar du bara över Elevdataboken med alla dina 
anteckningar till den nya kalendern. Enklare kan det 
inte bli!

Nova       Inbunden spiral       A5      180 sidor.
Best nr  2990-1                                f-pris  159:-
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Gör blädderprovet på vår hemsida:  www.allatidersforlag.se

Grundsatsen i A5 ingår
utan kostnad vid köp av
Systempärm  Exklusiv!           
(Värde 119:-)  Se sid 13.

Sveriges Lärarkalender - Systempärm Exklusiv

Sveriges Lärarkalender med systempärm. Genuint 
hantverk i äkta läder. Anpassad för inlaga i A5 format.
Pärmens yttermått: B 170 mm - H 230 mm.

• Tre förvaringsfack
• Åtta fickor för kontokort/visitkort/miniräknare
• Hållare för penna
• Sleif med tryckknapp för förslutning
• Fast ringmekanism (28 mm) för sex hål typ Filofax
• Fodrad

Grundsatsen, som ingår vid köp av Systempärm
Exklusiv innehåller bl. a:
Kalenderdel - Scheman - Årsöversikter - Klasslistor - 
Frånvarolistor - Provresultat - Telefonlista - Namnflik  - 
Anteckningssidor, mm. (Se sid 13).

9930-1    Svart     inkl. grundsats             475:-
9930-2    Brun      inkl. grundsats             475:-
9930-5    Vinröd   inkl. grundsats             475:-

Systempärm - Exklusiv                               f-pris
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Systempärm Exklusiv

Även pennan med silikon-
topp ingår utan kostnad 
vid köp av Systempärm
Exklusiv!         Se sid 14.



Sveriges Lärarkalender - Systempärm Happy Days

9920-2   Gul     inkl. grundsats             249:-
9920-3   Rosa     inkl. grundsast             249:-

Systempärm - Happy Days                         f-pris

Systempärmen Happy Days är tillverkad i konstläder 
(pvc) i samma design som systempärmen Exklusiv.

Tre förvaringsfack - Åtta fickor för kontokort/visitkort
/miniräknare - Hållare för penna - Sleif med tryckknapp 
- Fast ringmekanism (28 mm) för sex hål av typen Filo-
fax - Fodrad - Anpassad för A5 format.
Pärmens yttermått: B 170 mm - H 230 mm. 

Grundsatsen, som ingår vid köp av Systempärm
Happy Days,  innehåller bl. a:
Kalenderdel - Scheman - Årsöversikter - Klasslistor 
- Frånvarolistor - Provresultat - Telefonlista - Namnflik - 
Anteckningssidor, mm. (Se sid 13).
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Grundsats 2020 - 2021

Hålad och krympfilmförpackad kalenderinlaga för 
systempärmarna Exklusiv och Happy Days.

Grundssatsen motsvarar inlagan i Sveriges Lärar-
kalender - Originalet och innehåller bl. a:

Veckoplan 29/6 2020 - 4/7 2021 - Namnflik till 
klasslista - Telefonlista - Klasslistor - Läsårs-
översikter - Frånvarolistor - Scheman - Provre-
sultat - Anteckningssidor - Minneslista, mm.

Grundsats          Hålad         A5        180 sidor.
Best  nr  9942-1                               f-pris 119:-

Blankettsats - AnteckningarBlankettsats - Klassdata

En sats blanketter, som innehåller sex praktiska blanket-
ter för anteckningar. Tryck på båda sidor.10 st blanketter 
av varje.
Krympfilmförpackade.

Linjerat papper, vitt - Rutat papper, vitt - Olinjerat 
papper, blått - Olinjerat papper, vitt - Olinjerat papper, 
rosa - Olinjerat papper, gult

En sats blanketter, som innehåller fyra praktiska blanket-
ter för noteringar om eleverna i klassen.
Tryck på båda sidor.10 st blanketter av varje.
Krympfilmförpackade.

Schema, standard - Klasslista, utvik -
Frånvarolista, utvik - Provresultat, utvik

Sveriges Lärarkalender
Tillbehör till Systempärmar

Blankettsats - Klassdata           A5           40 blanketter.
Best nr 7735                                              f-pris 69:-               

Blankettsats - Anteckningar        A5        60 blanketter.
Best nr 7736                                                    f-pris  79:-
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Systempärm Happy Days

Grundsatsen i A5 ingår
utan kostnad vid köp av
Systempärm Happy Days!           
(Värde 119:-)  Se sid 13.

Även pennan med silikon-
topp ingår utan kostnad 
vid köp av Systempärm
Happy Days!     Se sid 14.



Sveriges Lärarkalender
Tillbehör till Systempärmar

Plastfickor i 2-pack

Övriga tillbehör

Register.                    Flik 1-3, A-B
Best nr 6630                  f-pris 35:-

Stick-On-Note.            Fyra färger
Best nr 6637                  f-pris 30:-

Hålslag f. Systempärm.  Sex hål.
Best nr 9930-7            f-pris 375:-

Veckomarkör med linjal.     Hålad
Best nr 6633                   f-pris 35:-

Stick-On-Note      -      Fem färger
Best nr 6636                  f-pris 35:-

Plastficka A5       -     Hålad                  
Best nr 6631        f-pris 30:-

  Plastficka f. CD    Självhft.
  Best nr 6635       f-pris 50:-

CD-hållare        -        Hålad 
Best nr 6639    f-pris 45:-

Visitkortshållare   -   Hålad
Best nr 6640       f-pris 55:-
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Gör blädderprovet på vår hemsida:  www.allatidersforlag.se

Kontaktkalendern Åk 4-6 

Kontaktkalendern   Hårdband   A5   128 sidor
Best  nr  03 002                                 f-pris  39:-

Nu kan varje elev, tack vare Kontaktkalendern få ett 
eget praktiskt hjälpmedel i skolarbetet.

Veckouppslagen gör det lätt för eleverna att hålla 
ordning och skriva ner allt de ska komma ihåg: Läxor, 
tandläkartider, idrottsdagar osv. Bra skrivträning för 
eleverna, som underlättar för föräldrar och vårdnads-
havare att följa vad som händer i skolan.

Utvärderingssidorna är till för att eleverna fortlöpan-
de ska kunna skriva ner hur de upplever skolan. Vad 
är bra eller mindre bra? Hur går det med läxorna osv. 
Allt detta ger ett bra underlag för utvecklingssamta-
len.

Kontaktkalendern innehåller också Scheman, An-
teckningssidor, Kompislistor, mm. Boken är för-
sedd med ett tygband som veckomarkör.

Ej bunden till något läsår.

Sveriges Elevkalender
Veckoboken Åk F-3

Låt eleverna så tidigt som möjligt få träna sig i att 
skriva och berätta om sitt arbete i skolan. Det blir 
en naturlig skrivsituation varje vecka med en verklig 
mottagare.

Veckoboken blir ett bra underlag att använda vid 
utvecklingssamtal och dylikt.

Det går lätt att följa varje elevs skrivutveckling. 
Hemuppgifter och annat som händer under veckan, 
skriver eleverna själva in i kalendern.

Boken är i A5 format. Inbunden i hårdband och för-
sedd med ett tygband som veckomarkör.

Ej bunden till något läsår.

Veckoboken       Hårdband     A5        88 sidor
Best  nr  03 001                                f-pris   29:-
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Penna med silikontopp
Best nr 6632                   f-pris 30:-



Best. nr Artikel Antal F-pris

Alla Tiders Förlag  •  Galaxgatan 29  •  749 45  Enköping
info@allatidersforlag.se  •  Tfn: 073-80 44 321

Postnummer och Ort: Postnummer och Ort:

Skola eller Namn:

Beställarens Namn: Beställarens Telefon:

Kopiera gärna beställningssedeln.Beställningssedel

 
 Beställning

Posta, Ring eller Mejla 
beställningen till:

Alla Tiders Förlag 
c/o LogistikTeamet
Box 6073 
700 06 Örebro

Kundtjänst:
019 - 20 69 40 (växel)

info@logistikteamet.se
 
www.allatidersforlag.se 

Leveransvillkor

Alla priser i katalogen är 
f-priser exklusive moms.

Priserna gäller så länge 
lagret räcker.

Frakt och ev. returfrakt 
betalas av köparen.

Reservation för eventuella 
prishöjningar utom vår 
kontroll.

Inga orderavgifter. 

Annan Fakturabetalare än Mottagaren

Eventuell Märkning:

Leveransadress:

Mottagare och Leveransadress

Referensnummer:

Fakturaadress:

Fakturamottagare:

 

Beställ online på:  www.logistikteamet.se/allatidersforlag

  Betalningsvillkor

Vi välkomnar alla som 
kunder hos oss: Skolor, 
företag, lärare och privat-
personer.

Skolor och företag mot 
faktura. Lärare privat 
och privatpersoner mot 
direktbetalning.

Vid försenad betalning 
debiteras lagstadgad 
påminnelseavgift och 
dröjsmålsränta.


