Korrekturdagen 1 + 2
Lær de bedste korrekturteknikker, styrk din sproglige
viden og bevidsthed, og bliv en del af et lukket webforum,
som kan fungere som dine korrekturkolleger.
•

Korrekturdagen 1 + 2 er et �lbud �l dig som sprogansvarlig
eller korrekturlæser, hvor du møder en korrekturekspert med
mange års erfaring samt en sprogekspert, bl.a. Sabine
Kirchmeier, der er direktør for Sprognævnet.

•

E�er Korrekturdagen får du i en periode adgang �l et lukket
webforum, Sprogambassaden, hvor du kan trække på de andre
deltageres erfaringer og Tjeksproget.dk’s eksper�se.

•

Som deltager får du desuden gra�s adgang �l en
instruk�onsvideo om korrektur i Word og Adobe.

•

Korrekturdagen 1 + 2 holdes i både København og Aarhus.

Intensiv korrekturtræning på højt niveau

Som sprogansvarlig eller korrekturlæser i virksomheden
kan det være, at du fagligt set føler dig lidt alene. Det er
o�e dig, der skal give de sproglige svar, men hvor kan du
s�lle spørgsmålene?
Med Korrekturdagen 1 + 2 bliver du klædt godt på �l rollen som sproglig kvalitetsmedarbejder:
• Du lærer de mest hensigtsmæssige korrekturteknikker.
• Du får en lang række �ps og tricks, som du kan bruge
i dit daglige arbejde.
• Du styrker din sprogbevidsthed.
• Du får konkret sproglig viden.
• Du bliver undervist af en korrekturekspert med
mange års erfaring.
• Du hører et inspirerende indlæg ved en sprogekspert.
• Du får e�erfølgende adgang �l Sprogambassaden,
som er et lukket forum på Facebook, hvor du kan
diskutere sproglige og korrekturmæssige problems�llinger og få svar på dine spørgsmål.
• Bonus: instruk�onsvideo om korrektur.

Målgruppe
Korrekturdagen henvender sig �l korrekturlæsere, oversæ�ere, kommunika�onsmedarbejdere, sekretærer,
teks�orfa�ere, webredaktører, undervisere og andre,
som i deres arbejde har brug for at læse korrektur og yde
sproglig rådgivning.

Hvad er Korrekturdagen?

Korrekturdagen 1 + 2 er to heldagsarrangementer, der
supplerer hinanden, og du kan vælge at deltage i begge
arrangementer eller kun det ene.
På Korrekturdagen 1 får du en grundig gennemgang af
de bedste korrekturteknikker i Word. Du kan også s�lle
spørgsmål om korrekturlæsning i Adobe Acrobat eller
PowerPoint.
Gennem øvelser og gruppearbejde får du desuden lejlighed �l at løse særligt vanskelige korrekturproblemer,
som man ikke finder svar på ved at slå op i ordbøgerne.
Du hører også Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør for
Sprognævnet, fortælle om udviklingen i sprognormerne.
Læs mere på bagsiden
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Bonus: instruk�onsvideo om korrektur

På Korrekturdagen 2 lærer du, hvordan du bedst
konsekvensre�er en tekst, herunder hvordan du skelner
mellem inkonsekvens og sproglig varia�on.
Vi gennemgår også brugen af kommentarer samt re�elser i tabeller, grafer, billeder mv.
Du får desuden lejlighed �l at diskutere grænsen mellem
dårligt sprog og decideret ukorrekt sprog. Endelig hører
du Tina Reichstein, direktør for Syntaksis, fortælle om
brug af skriveguider.

Tjek ind på Sprogambassaden

Når du deltager i Korrekturdagen, får du automa�sk
adgang �l Sprogambassaden, som er en lukket Facebookgruppe for korrekturlæsere og sprogansvarlige.
Her følger vi op på det, vi har talt om på Korrekturdagen,
du lærer nyt, og du kan s�lle konkrete spørgsmål og diskutere sprogproblemer.
På Sprogambassaden får du:
• Opfølgning på Korrekturdagen
• Vejledning om korrektur, korrekt dansk mv.
• Mulighed for at s�lle konkrete spørgsmål
• Et netværk af korrekturlæsere
• Gode �ps og tricks
• Ugens korrekturøvelse.

Når vi har registreret din indbetaling, får du adgang �l
en instruk�onsvideo, der viser dig, hvordan du bruger
korrekturfunk�onen i Word. Hvis du ikke i forvejen
er fortrolig med Word-korrektur, har du med videoen
mulighed for at øve dig inden Korrekturdagen. Videoen
giver også en instruk�on i, hvordan du læser korrektur i
Adobe (pdf-filer).

Relaterede kurser i korrekt dansk

For at få et godt udby�e af Korrekturdagen skal du være
fortrolig med at skrive korrekt dansk. Tjeksproget.dk har
fire forskellige åbne minikurser, som supplerer det, du
lærer på Korrekturdagen.
Kurserne handler om kommatering, sprogrig�ghed og
god e-mailkultur. De intensive kurser varer to �mer og
holdes i Aarhus og København.
Du kan læse mere om minikurserne og se de aktuelle
datoer på www.tjeksproget.dk/minikurser. Du �lmelder
dig også via websitet.
Læs om priser og raba�er på www.korrekturdagen.dk.

På Sprogambassaden svarer Tjeksproget.dk’s medarbejdere på spørgsmål om korrekturteknik, korrekt dansk,
sproglige valg, skriveguider og andre emner med �lknytning �l Korrekturdagen, og andre medlemmer af gruppen
kan kommentere spørgsmål og svar.
Med Sprogambassaden får du et netværk af korrekturkolleger, som du kan trække på i hverdagen. Du har adgang
�l Sprogambassaden i o�e uger e�er Korrekturdagen.

Prak�ske oplysninger

Korrekturdagen 1 + 2 holdes i både København og
Aarhus.
København: CPH Conference, DGI-byen
Aarhus: Radisson Blu Scandinavia Hotel.
Medbring selv bærbar computer
Du skal selv medbringe en bærbar computer med
strømforsyning (og gerne med trådløst netværk). Det
vil også være en god ide at have en mus med.

Tilmeld dig Korrekturdagen 1 + 2:
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