Rigtigt komma i en fart
Få styr på dine kommaer på 3,5 time!
Med Dansk Sprognævns kommaregler i hænderne konkluderer de fleste, at det er et svært
og tidskrævende projekt at lære de danske kommaregler. Men sådan behøver det ikke at
være!
ProScript har udviklet et logisk og enkelt kommasystem, som alle kan forstå på en halv dag.
Systemet følger naturligvis Dansk Sprognævns officielle regler for ’traditionelt komma’.
Overskueligheden gør ’blot’ reglerne meget lettere at lære, forstå – og huske!
HVEM DELTAGER PÅ KURSET?
Alle, der i større eller mindre omfang oplever, at de bliver i tvivl om deres kommatering. Det er en fordel
for dig, hvis du på forhånd har en forståelse for, hvad der er en sætnings grundled (X) og udsagnsled (O).
Hvis ikke, anbefaler vi dig at deltage i vores heldagskursus: ”Komma - og alle de andre tegn”.
DIT UDBYTTE AF KURSET
• Du får helt styr på reglerne for traditionelt komma – helt ud i alle krogene
• Du bliver mere sikker og dermed mere effektiv, når du skriver og læser korrektur, og får
derfor frigjort tid til andre opgaver
• Du får en opslagsmappe med alle kommareglerne, der i modsætning til i Dansk
Sprognævns officielle kommakompendium er opstillet og formuleret, så de er nemme
at få overblik over og forstå. Du får også et overskueligt tjekark til opslagstavlen eller
skrivebordet, så du altid nemt og hurtigt kan få overblik over kommareglerne, hvis du
bliver i tvivl. I mappen er der også ekstra øvelser med facitlister, hvis du på et senere
tidspunkt trænger til at få genopfrisket reglerne.
KURSETS INDHOLD
Kurset veksler mellem gennengang af regler og masser af praktiske øvelser.
• Indledende og afsluttende test
• Reglerne for traditionelt komma
• Kryds og bolle – hvornår dur metoden ikke, og hvad gør du så
• 3 overskuelige regler, der sikrer, at dine kommaer er 99 % korrekte
• De (få) vanskelige kommaer, så du også får styr på de sidste kommaer
• ”Idiotkommaer” – typiske kommafejl, som du aldrig laver mere
• Øvelser – også ekstra til derhjemme.
RESULTAT MED GARANTI – ELLER PENGENE TILBAGE
Deltagerne på vores kommakurser går ofte fra en fejlprocent på over 40 i deres indledende test ned til en
fejlprocent på mellem 0 og 5 i den afsluttende test. Derfor tør vi godt garantere, at du også vil opnå gode
resultater!

Åbne kurser – forår 2016

Kurset i din virksomhed

Pris: 2.250 kr. (ekskl. moms, men inkl. test, opslagsmappe med
ekstra opgaver og overskueligt tjekark)

Vi kan selvfølgelig holde kurset som et lukket
hold i din virksomhed. Det er en økonomisk
fordel, hvis tre eller flere af jeres medarbejdere
ønsker at deltage i kurset.

Varighed inkl. tests: København 8.30-12.30
Aarhus og Odense 12.30-16.30
Underviser: Eva Prohaska Munch, cand.mag. i retorik
Kurset i København K: 8. feb., 4. apr. & 7. jun. 2016
Kurset i Aarhus C: 2. feb., 6. apr. & 16. jun. 2016
Kurset i Odense C: 25. jan., 31. mar. & 20. jun. 2016

proscript.dk

eller ring til os på 35 10 22 55

Pris fra 6.000 kr.
Ønsker du et tilbud på et kursus i din virksomhed? Kontakt os på mail info@proscript.dk eller
på telefon 35 10 22 55.
Foredrag eller gå-hjem-møde
Vi holder også gerne et kort, underholdende
oplæg for alle medarbejderne i jeres virksomhed.
Det får I ikke en sal fuld af landets ypperste
korrekturlæsere ud af. Men vi garanterer, at I
får ryddet ud i alle jeres medarbejderes iøjefaldende kommafejl på en sjov og effektiv måde.

Sprogpolitik og skriveguides
Få en klar sprogpolitik – som medarbejderne
forstår, og omverdenen mærker!
Uanset om du sælger verdens bedste produkter eller tilbyder landets bedste service, så
kommer du ikke udenom, at din virksomheds succes, relationer og ansigt udadtil i høj grad
er påvirket af, hvordan du og din virksomhed kommunikerer til og med omverdenen.
Jeres sproglige profil er med til at styrke eller svække den positive opfattelse, omverdenen
har af jer, jeres værdier, services og kompetencer: Så hvorfor ikke bruge den bevidst?
MED EN SPROGPOLITIK FÅR I
• ensartet jeres sproglige profil i al jeres skriftlige kommunikation, uanset hvem af jeres medarbejdere
der skriver hvad
• sammenhæng mellem jeres skriftlige kommunikation og målsætninger og understøttet de værdier
og den profil, I vil være kendt for
• færre henvendelser fra kunder, der ikke har forstået jer rigtigt og dermed større kundetilfredshed og
mere tid til andre opgaver
• mere effektive medarbejdere med klare retningslinjer for, hvordan de skal skrive nyhedsbreve,
kundemails, produktark, webtekst osv.
• et effektivt værktøj til hurtigt at få nye medarbejdere og eksterne kommunikationskonsulenter og
samarbejdepartnere ind i jeres skriftlige arbejdsgang.
FÅ EN (NY) SPROGPOLITIK
Lad ProScript hjælpe jer med at udvikle eller revidere jeres sprogpolitik og/eller skriveguides: Vi kan
formulere en sprogpolitik/skriveguides til jer fra a til z eller planlægge en workshop, hvor ledelsen og
relevante skrivende medarbejder er med til at udvikle det færdige resultat. Mulighederne er mange.
FÅ JERES SPROGPOLITIK TIL AT LEVE
Vi hjælper jer også meget gerne med at føre jeres nye sprogpolitik ud i livet: Det kan fx gøres med et
’Sæt i gang’-kursus, der præsenterer relevante medarbejderne for de nye skriveregler og ruster dem til
at følge reglerne i praksis.
Sådan et kursus er også oplagt at ’genbruge’ løbende – når I hurtigt og effektivt ønsker at sætte
nyansatte eller samarbejdspartnere ind i jeres virksomheds måde at skrive på.
KONTAKT OS PÅ 35 10 22 55 ELLER PÅ PROSCRIPT.DK, OG HØR MERE OM JERES MULIGHEDER.

Brug for en (ny) sprogpolitik/skriveguide?
Er jeres sproglige udtryk ensartet? Understøtter jeres
nyhedsbreve, mails, tekster på hjemmesiden m.m. jeres
identitet, jeres gode service og høje faglige kompetencer?
Eller taler I forbi jeres kunder, og skaber I sprogligt afstand
til dem?
Er I i tvivl om, I har brug for en (ny) sprogpolitik, så lad os
starte med at tage pulsen på jeres nuværende sproglige
profil.
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eller ring til os på 35 10 22 55

Vi holder blandt andet kurser i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skriv klart, professionelt dansk – hurtigere
Skriv bedre e-mails – på den halve tid!
Professionel mundtlig kommunikation
Kommunikér effektivt med visuelle virkemidler
Rigtigt komma i en fart
Retstavning – lug ud i alle dine sprogfejl
Skriv godt til nettet
Skriv nyhedsbreve, der virker
Praktisk argumentation

Vi holder både kurser på DANSK & ENGELSK
SOLOKURSER: dansk og engelsk kommunikation
LYNKURSER I KORREKT DANSK
At mange synes, at det er meget at hive en hel
dag eller to ud af kalenderen ‘bare’ for at få helt
styr på det kommaerne, dét forstår vi godt.
Derfor har vi lagt alle kræfter i at systematisere
kommareglerne logisk og udvikle et effektivt
kommakursus, så vi med garanti kan lære dig at
sætte korrekt komma – på 3,5 time!

