Sådan sæter du komma
Danmarks bedste kommakursus er grats. Det består af syv retskrivningsparagraffer som du fnder blandt retskrivningsreglerne bagerst i Retskrivningsordbogen og
på Dansk Sprognævns website. Hvis du ikke kender de aktuelle ofcielle kommaregler, sæter du ikke komma korrekt. Punktum. Har du mod på at dykke ned i
kommaparagraferne, kan du nå langt på egen hånd, men du kan også kickstarte
processen med et kommakursus i Skriveværkstedet.
Skriveværkstedets kommakursus er en grundig gennemgang af de ofcielle kommaregler som især koncentrerer sig om reglernes fælder og gråzoner. Retskrivningsordbogens kommaregler er kursets absolute omdrejningspunkt, og hvis du ønsker
at få styr på det lille, genstridige tegn, er du nødt tl at forholde dig tl § 45-51 i
retskrivningsreglerne. Retskrivningsparagrafer kan umiddelbart virke skræmmende, men sådan behøver det ikke at være. Der er masser af hjælp at hente i
regelsætet, og du behøver på ingen måde at være en grammatkekspert for at
bruge det tl daglig.
Når kommareglerne gennemgås regel for regel, bliver du naturligvis meget bevidst
om hvad der rent faktsk står i reglerne, men for at nå tl bunds i regelsætet er det
lige så vigtgt at du noterer dig hvad der ikke står. Når en regel er kortatet eller
bruger påfaldende få eksempler, er det næppe tlfældigt. Det er desuden relatvt
nemt at håndtere kommareglerne enkeltvist, mens det i værste fald kan være uhyre
vanskeligt at gennemskue hvordan reglerne fungerer i samspil med hinanden.
Efer kurset er du godt rustet tl at tackle alle tænkelige kommaproblemer, og du vil
vide hvordan du på egen hånd kan arbejde videre med dine kommakompetencer og
med tden udvikle dig tl en sand kommaekspert.
Bonusmateriale: Du bliver kommatestet både før og efer kurset som også byder på
kommaøvelser undervejs, og alle kursister får udleveret et eksemplar af Håndbog i
Nudansk (Politkens Forlag). Du må aldrig slippe de ofcielle kommaregler af syne,
men den grundige artkel om komma i Håndbog i Nudansk er et forbandet godt
supplement hertl. Håndbogen er din, så sørg nu for at blive ved med at bruge den.
Underviser: Kommakurset er udviklet af Skriveværkstedets sprogkonsulent og
korrekturlæser Lars Christensen som naturligvis også tager sig af undervisningen.
Info: Kurset bliver afoldt i Skriveværkstedets lokaler i Brolæggerstræde 6, 1211
København K. Hvis du har spørgsmål vedr. kurset, kan du kontakte Lars Christensen.
E-mail: info@dansksprogrevision.dk
Tlf.: 29 72 28 11
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Praktsk informaton
Underviser: Lars Christensen, sprogkonsulent og korrekturlæser (dansksprogrevision.dk)
Sted: Skriveværkstedet, Brolæggerstræde 6, baghuset, 1. sal, 1211 København K
Dato: 7. juni, 23. august, 4. oktober, 15. november (2014), 17. januar, 14. marts, 16.
maj (2015) – alle datoer er lørdage
Tidspunkt: kl. 10-16
Antal kursister: maks. 6
Pris: 1.895 kr. inkl. moms pr. kursist
Bemærkning: inkl. Håndbog i Nudansk, frokostsandwich, frugt, lidt sødt og kafe og
te
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