
En dags solokursus – hvor alt handler om dig!
Få en dags intensiv undervisning, der stiller helt skarpt på dine ønsker og behov – og kun på dine! 
Som eneste deltager er du garanteret, at dagen forløber 100 % på dine præmisser og tager 
udgangspunkt i dit niveau og i dit tempo. Og passer det dig bedst, kommer vi gerne til din 
arbejdsplads.

SOLOKURSET OPFYLDER DINE BEHOV
• Du ønsker at arbejde målrettet og effektivt med retstavning, kommatering og/eller grammatik.
• Du søger et kursus, som kun handler om dine ønsker, udfordringer og dét, du har brug for.
• Du har måske nogle særlige områder, du gerne vil i dybden med.
• Du ikke har mulighed for at deltage i vores åbne korrektur- og kommakurser. 

Tjek eventuelt også vores 10 lektioners soloforløb, der også skræddersyes til dig.

SÅDAN PLANLÆGGER VI DIT FORLØB 
Du testes forinden, så kurset med garanti dækker dine behov.

•

•

•
•

Du taler med din underviser i telefonen om, hvad du selv opfatter som dine udfordringer og behov, og 
hvilke målsætninger og ønsker du har for kursusdagen. Du sender et par eksempler på dine tekster og 
tager en online sprogtest. Samtalen, din test og tekster hjælper din underviser med at lægge en optimal 
plan for din kursusdag. 
Du får tilsendt planen. Indholdet og vægtningen kan selvfølgelig justeres efter dit ønske.
Du aftaler tid og sted med din underviser.

Solokursus i korrekt dansk

Pris: 5.850 kr. (ekskl. moms, men inkl. prætests, lækkert 
opslagsmateriale om både kommatering, dansk grammatik 
og alle retstavningsreglerne, kørsel og frokost).

Sted: På din arbejdsplads eller hos os i centrum af 
København.

Hvornår: Det aftaler du med din underviser.

Kontakt os eller læs mere her.

proscript.dk
eller ring til os på 35 10 22 55

Flere skræddersyede solokurser:
• Effektiv skriftlig kommunikation på engelsk 
• Mundtlig kommunikation på dansk
• Mundtlig kommunikation på engelsk
• Medierådgivning.

Et udpluk af vores åbne kurser:
• 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 kurser på både DANSK OG ENGELSK  

KONTAKT OS PÅ 35 10 22 55 ELLER PÅ PROSCRIPT.DK, OG HØR MERE OM DINE MANGE MULIGHEDER.

DET FÅR DU 
• Du får et lækkert opslagsmateriale om både kommatering, dansk grammatik og alle 

retstavningsreglerne. Et materiale, der er nemt at slå op i, modsat mange af de ordbøger, der findes 
online.

• Sidst, men ikke mindst, får du en skræddersyet personlig tjekliste til skrivebordet og feedback på 
nogle af dine tekster efter kurset. 

http://www.proscript.dk
https://proscript.dk/kursus/solokursus-i-korrekt-dansk/



