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Professionelt mediebureau 
Trykte og digitale medier

2021

Kontrolleret trykoplag:
4.500

Målgruppe:
Skoleledere

Udgivelsesfrekvens:
5 gange årligt

Skolelederforeningen – Plenum
Der er gode muligheder for at annoncere i Skolelederfore-
ningens medier og dermed få direkte kontakt til skoleleder-
ne på landets folkeskoler. Skolelederne er skolernes beslut-
ningstagere vedrørende skolens drift. Stort set alle ledere 
på landets folkeskoler er medlem af Skolelederforeningen.
Skolelederforeningen når ud til skoleledere, viceskoleledere, 
afdelingsledere, ledere i PPR og specialundervisning samt 
andre ledere i skolens ledelsesteam. Skolelederne holdes 
orienteret om udviklingen indenfor deres profession og 
arbejdsområde.

Indkøbene falder typisk i følgende områder:
• Kurser, efter- og videreuddannelser
• Digitale læremidler og undervisningsmaterialer
• Møbler og indretning (indendørs og udearealer)
• Drift, anlæg og energibesparelser
• Gårdmiljø og legepladser 

Hvorfor annoncere i Plenum?
• Garanteret eksponering for de primære beslutningstagere 
i folkeskolen
• Skolelederne er både budget- og indkøbsansvarlige på 
skolerne
• Årlig indkøbsvolumen på op til 20 millioner kr. pr. skole.

Magasinet plenum er medlemsblad for skolelederne på landets folkeskoler. Bladet udgives af Skolelederforeningen og 
udsendes til skoleledere, viceskoleledere, afdelingsledere, ledere i PPR og specialundervisning samt andre ledere i skolens 
ledelsesteam. Derudover sendes plenum til alle skoleforvaltningschefer i Danmark. Magasinet udkommer 5 gange årligt i et 

oplag på ca. 4.500 eksemplarer og sendes direkte til medlemmernes privatadresse.

Formålet med bladet er at holde skolelederne orienteret om udviklingen indenfor deres profession og arbejdsområde. 
Plenum indeholder artikler, reportager og baggrundsstof om skoleledelse, skoleforhold, pædagogik mv. Desuden er der 

artikler om foreningens arbejde, udviklingen inden for folkeskolen, lovgivning, overenskomstforhold osv. 
 

Desuden udsendes det elektroniske nyhedsbrev ”plenum+” ca. hver 2. uge til knap 3.000 skolefolk og andre.



Priser & formater tekstsider
Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

Flere Medier
Hos Os

1/1 side (til kant)
Kr. 14.500
B: 230 x H: 300 mm
+ 3 mm til beskæring

Side 2, 4 eller
3. omslagsside
Kr. 14.500
B: 230 x H: 300 mm
+ 3 mm til beskæring

Opslag (til kant)
Kr. 20.800
B: 460 x H: 300 mm
+ 3 mm til beskæring

Bagside (til kant)
Kr. 16.400
B: 230 x H: 245 mm
+ 3 mm til beskæring

Information vedr. betingelser for annoncering, levering af elektronisk materiale samt godtgørelse til 
mediebureauer kan ses på vores hjemmeside www.dmfnet.dk

SKOLELEDERJOB.DK
Plenums jobportal er Skolelederforeningens jobdatabase med 
ca. 4.800 besøgende om måneden. Skolelederforeningens job
univers er stedet, hvor jobannoncer til skoleledere, viceskole-
ledere, afdelingsledere, ledere i PPR og specialundervisning 
samt andre ledere i skolens ledelsesteam er samlet. Her kan 
annonceres relevante jobs inden for kort tid, så jobbet kan 
besættes meget hurtigt.
Med en annonce på Skolelederforeningens jobportal: 
www.skolelederjob.dk kommer du i direkte kontakt med skole-
ledere, viceskoleledere, afdelingsledere, ledere i PPR og special-
undervisning, samt andre ledere i skolens ledelsesteam. Du får 
en annonce, der rammer denne attraktive målgruppes ønsker 
om hurtighed, effektivitet og relevans.

1/2 side (høj)
Kr. 9.900
B: 96,5 x H: 250 mm

1/2 side (bred)
Kr. 9.900
B: 198 x H: 122,5 mm

Annoncemateriale
Materiale sendes som færdig pdf til 
plenum@dmfnet.dk

Reklamationsret
Reklamationer, rettelser og stands-
ninger skal ske skriftligt. Reklama-
tionsretten bortfalder, hvis mate-
rialefristen 
overskrides.

Indstik
Indhent venligst tilbud på 
7022 4088.
Alle indstik skal have flg. 
information på forsiden 
”Annoncetillæg”

Generelle oplysninger
Redaktionen forbeholder sig ret til 
at afvise annoncer, som strider mod 
bladets interesser.

Udgiver
Skolelederforeningen
Snaregade 10 A
1205 Kbh. K

Med en meget konkurrencedygtig kontaktpris er Plenums job-
portal derfor mediet, når du skal rekruttere skoleledere.

JOBANNONCERING
• Jobopslag på skolelederjob.dk: kr. 3.800 
• Joblink på skoleledernes nyhedsbrev: kr. 2.200 pr. udsendelse. 

Priser Stillingsannoncer
• 1/1 side:  kr. 14.500.-
• 1/2 side:  kr. 9.900.-

Som standard lægges indholdet af en trykt jobannonce i bladet 
Plenum på skolelederjob.dk


