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Husk det gode sprog

I Ballerup Kommune kommunikerer vi meget på skrift med både borgere, 
virksomheder, politikere og eksterne samarbejdspartnere. Vi formulerer e-mails, 
hjemmesidetekster, breve, pjecer, foldere og meget andet.

Modtagerne skal kunne forstå, hvad vi kommunikerer. Derfor er det afgørende, at vi 
skriver i et letforståeligt sprog med korte sætninger og uden en masse ”kommuneord” 
og fagtermer. 

Kommunikationen er vores ansigt udadtil, og det er væsentligt, at den fremstår 
professionel. Det er derfor nødvendigt at gennemlæse de tekster, vi sender ud, for at 
fange eventuelle fejl. En god idé er at spørge en kollega om hjælp, hvis der hersker 
tvivl om, hvordan en sætning skal formuleres, eller hvor et komma skal sættes. Hvis 
teksten er fuld af stave- og kommafejl, bliver den nemlig utroværdig. 

Det er også vigtigt, at vi er konsekvente i brugen af vores sprog, da det gør teksten 
lettere at læse. Det gælder især den måde, vi skriver forkortelser på, og hvordan vi 
formulerer navne på fx centre og sekretariater.   

Hvis du vil vide endnu mere om, hvordan du skriver korrekt, kan du læse alt om 
regler for retskrivning og kommaer samt prøve din kunnen af på Dansk Sprognævn 
og Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs hjemmeside: www.sproget.dk.

Rigtig god fornøjelse!

November 2017

http://www.sproget.dk/
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De fem vigtige skriveregler

 Tag altid udgangspunkt i din modtager.

 Skriv dit vigtigste budskab for modtageren først.

 Skriv korrekt, forståeligt og aktivt.

 Skriv korte sætninger. Prøv at bryde sætningen op i stedet for at have 
indskudte sætninger (ét budskab pr. sætning). Bestræb dig på maks. to 
kommaer pr. sætning.

 Brug korte ord. Undgå så vidt muligt sammensatte ord.
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Tænk aldrig på andre end din modtager

Start med at afklare, hvem det er, du skriver til, og hvilke forudsætninger din 
modtager har for at kunne læse og forstå din tekst og dit budskab. Du skal med 
andre ord sætte dig i modtagerens sted og samtidig skrive så klart, at alle ville kunne 
forstå det.

Stil dig selv følgende spørgsmål:

 Hvem skal kunne forstå teksten/budskabet?
 Hvad skal han/hun bruge den til?
 Hvilket centralt spørgsmål er din tekst svar på?
 Hvorfor er det relevant og brugbart for modtageren? 

Start med det vigtigste

Sørg altid for at placere det vigtigste budskab i starten af teksten, så det er let for 
læseren at finde de vigtigste oplysninger. De fleste læser ikke en hel tekst til ende, 
så derfor bør konklusionen stå øverst i teksten. Fyld dernæst detaljerne på.

Som hovedregel vil de første seks linjer fortælle både hvem, hvad, hvor og 
hvornår. Derefter forklarer detaljerne hvorfor og hvordan.

Gør overskriften kort (dvs. på højst otte ord), og undgå tegn i overskriften. Bestræb 
dig på at gøre afsnittene korte og meget gerne ledsaget af underoverskrifter, så 
læseren hurtigt kan skimme teksten. Et afsnit bør ikke fylde mere end ti linjer, og 
hvert afsnit adskilles fra hinanden ved hjælp af en blank linje.

En god hjælp til opbygningen af din tekst er sloganet ”Hey! You! See! So!”.

 Hey! Hey, hør lige her. Overskriften (vær konkret)
 You! Ja, dig! Hvorfor det er relevant og interessant for dig
 See! Nu skal du se! Uddyb dine informationer
 So! Så derfor! Beskriv konsekvenser og handlemuligheder

Eksempel: 

Træt af familien? (= HEY!)

Du kan få hjælp, hvis du har det svært med din familie. (= YOU!)
 

Du kan altid ringe eller komme ned i Ungerådgivningen på Ballerup Station. Her kan 
du få tre anonyme samtaler, og hvis du har brug for mere, hjælper 
Ungerådgivningen dig videre. Du kan også kontakte en voksen, du har tillid til. Der 
findes også muligheder for at få hjælp, hvor du er helt anonym. (= SEE!)

De tilbud kan du læse mere om her. (= SO!)  
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Brug punktopstillinger

Vil du remse flere forskellige ord op i en sætning, er det en god idé at bruge 
punktopstillinger til formålet. Det gør teksten lettere at læse og overskue. 

Husk, at sætningen starter med stort i punktopstillinger, og der er punktum efter 
sidste punkt. Sæt kun punktum efter hvert punkt, hvis et eller flere af punkterne 
består af fuldstændige helsætninger eller i forvejen indeholder et punktum. 

Eksempel: 

 Vi træffes hverdage mellem kl. 8.00 og 15.00 på telefonnumrene i 
kontaktboksen.

 Indtal gerne en besked på telefonsvareren, hvis vi ikke tager den. Så ringer 
vi tilbage til dig.

 Se vores e-mailadresse i kontaktboksen til højre.

Eksempel:

Herfra kan du:
 Vælge affaldstype
 Angive dit problem
 Stille spørgsmål om affald.

Brug almindelige ord og skriv konkret

Brug velkendte ord, og undgå fagudtryk. Når vi arbejder i kommunen, bliver fagord, 
juridiske termer og formelle formuleringer hurtigt en del af vores dagligdags sprog. 
Derfor tænker vi måske ikke over, at ord, som vi synes er indlysende og lette at 
begribe, er svære for andre at forstå. 

En stor del af vores modtagere forstår ikke sådanne ”kommuneord”, og det kan 
være med til at skabe distance og gør modtagerne usikre på, om de har forstået det 
rigtigt. På den måde kan vigtige budskaber gå tabt. 

Brug de mest konkrete og præcise ord. Det er de ord, læseren har nemmest ved at 
forstå og huske. 

Eksempel:

Husk at placere din motorcykel i den afmærkede bås. 

(Skriv ikke ”motorkøretøj” eller ”befordringsmiddel”).
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Hvis du ikke kan undgå at bruge fagudtryk, så forsøg at forklare dem. 

Eksempel:

 Har du en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse – altså en form for 
handicap – har Ballerup Kommune en række tilbud.

 Du kan søge om optagelse på STU (særligt tilrettelagt uddannelse).

Brug korte ord i stedet for lange ord

Det er lettere at læse en tekst med flere, korte ord end en tekst med få, lange ord. 
Forsøg at omskrive de lange ord til noget, læseren kan forstå. 

Eksempel:

 Skriv ”Økonomiudvalgsmødereferat” om til ”Referat af møde i 
Økonomiudvalget”. 

 Skriv ”Forældremyndighedsindehaveren skal sørge for …” om til ”Har du 
forældremyndighed over barnet, skal du ...”.

Husk, at alle lange ord kan omsættes til flere korte ord, der er lettere at forstå.

Hvis du ikke kan komme udenom brugen af lange sammensætninger, så vær 
opmærksom på, at sammensatte ord på dansk som hovedregel skrives i ét ord.

Eksempel: 

Skriv ikke: Skriv i stedet:
 Computer ekspert Computerekspert
 Produkt udvikle Produktudvikle
 Teambuilding kursus Teambuildingkursus

Bindestreger i sammensatte ord anvendes som hovedregel ikke, men der er 
undtagelser: 

 I sammensætninger med forkortelser (fx KODA-afgift, it-afdeling)
 I sammensætninger med taltegn og symboler (fx 50-kroneseddel, §-nummer)
 I sammensætninger med fælles orddel (fx im- og eksport, søn- og helligdage)
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Brug nutidige ord i stedet for støvede ord

Ord kan afskrække, og ord kan indbyde til forståelse. Brug derfor nutidige og enkle 
ord. 

Eksempel:

Skriv ikke: Skriv i stedet:
 Angående Om
 Afholde Betale
 Hvorledes Hvordan
 Nærværende Denne
 Samtlige Alle
 Undertegnede Jeg eller mig
 Således Derfor/på denne måde
 Såfremt Hvis
 Fornøden Nødvendig
 Anmelde Melde
 Ansøge Søge
 Fremsende Sende
 Indeværende år I år
 Påbegynde Begynde
 Vederlagsfrit Gratis
 Skrivelse Brev

Brug aktivt og klart sprog

Udsagnsord har altid en aktiv og passiv form. Brug så vidt muligt altid den aktive 
sætning. Den fortæller helt konkret, hvem der udfører den handling, som 
udsagnsordet dækker over. Dermed bliver handlingen også mere personlig.

Forsøg at være præcis med dine ord, og undgå at skrive i et sprog, som modtageren 
skal fortolke. Din læser har brug for klar tale.

En passiv sætning indeholder enten udsagnsord, der slutter på –s, eller udsagnsordet 
”blive”.  Når du bruger passive sætninger, kan læseren ikke altid gennemskue, hvem 
der gør hvad. 

Eksempel:

 Der skal indhentes tilladelse fra kommunen. (passiv)
 Du skal have tilladelse fra kommunen. (aktiv)

 Brevet blev sendt i går. (passiv)
 Vi sendte brevet i går. (aktiv)
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Skriv kort og undgå indskudte sætninger 

Lange sætninger og lange ord er med til at give et højt lixtal, og det gør teksten 
svær at læse for rigtig mange mennesker. Derfor bestræber vi os på at skrive korte 
sætninger, helst ikke over 15-18 ord og helt sikkert ikke over 22-25 ord. Bestræb 
dig på at sætte maks. to kommaer pr. sætning. Gerne ingen eller kun et. 

Hold lix-tallet på 25-34

Lix er kun et pejlemærke, da lange ordled som ”Ballerup Kommune” er med til at 
trække lix op, men ikke er svære at læse i sammenhængen. Brug gerne lixberegner, 
fx Sprogrobotten Berta. 

Vi bestræber os på at holde et lixtal på 25-34. Dette niveau betegnes som let for 
øvede læsere og omfatter fx ugebladslitteratur og skønlitteratur for voksne. 

Lixtallet bør aldrig komme over lix 43, som omfatter dagblade og tidsskrifter.

Skriv positivt

Det er vigtigt at give læseren en oplevelse af, at Ballerup Kommune er 
imødekommende og serviceorienteret. Vær derfor så positiv som overhovedet muligt 
i dit sprog.

Eksempel: 

 Det er forbudt at træde over den gule linje … 

 Det er meget vigtigt, at du holder dig bag den gule linje. På den måde får du 
mulighed for …

Undgå bagvendt ordstilling

Særligt når vi kommunikerer på skrift, er der risiko for, at vores sætninger bliver 
bagvendte. Husk altid at placere den eller dem, der udfører handlingen 
(grundleddet), først i sætningen.

Skriv ikke:
 Efter at have drøftet sagen besluttede udvalget at give tilladelse.

Skriv i stedet:
 Udvalget besluttede at give tilladelse, efter det havde drøftet sagen.

http://filip.journet.sdu.dk/berta/index.php
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Brug udsagnsord i stedet for navneord

Nogle udsagnsord vil så gerne blive til navneord. Det er de sætningsord, der slutter 
på -ing, -ion eller -else.

”At drøfte” bliver til ”drøftelse”, ”at henvende” bliver til ”henvendelse” osv. Prøv at 
skrive ordene om, så de igen bliver udsagnsord. På den måde får du et aktivt sprog.

En nem huskeregel: Når du gennemgår din tekst for sætningsord, så led efter Inge 
og Else – og forsøg at skrive sætningen om til aktivt sprog.  

Skriv ikke:

 Med henblik på en drøftelse af sagen
 Kommunens madudbringning til de ældre
 Ved lukning af institutionen.

Skriv i stedet: 

 For at drøfte sagen
 Når kommunen bringer mad ud til de ældre
 Når institutionen lukker.

Tiltaleformer

Når vi kommunikerer med borgerne, bruger vi altid tiltaleformen ”du”. Undtagelsen 
er, hvis borgeren selv henvender sig med tiltaleformen ”De”. 

Prøv at undgå ”man” mest muligt, for det kommer let til at lyde upersonligt. Prøv at 
konkretisere, hvem der er tale om.

Et godt tip er at forestille dig, at du sidder overfor den borger, som skal modtage 
budskabet. Du vil opdage, at ”man” uden problemer kan erstattes af ”du” i de fleste 
tilfælde. Som bonusgevinst bliver dit budskab langt mere konkret og vedkommende.

Skriv ”du/dig” i stedet for ”man” og ”du” i stedet for ”De”, og skriv ”han/hun” eller 
”hans/hendes” i stedet for ”dennes”. 

Eksempel: 

Skriv ikke:
Borgerservice skal se det nuværende pas eller original dåbs-/navneattest, så man 
kan udstede et nyt.
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Skriv i stedet:
Vi skal se dit nuværende pas eller din originale dåbs-/navneattest, for at vi kan 
udstede et nyt pas til dig.

Eller: 
Husk dit nuværende pas eller din dåbs-/navneattest, når du skal have nyt pas.

Tegnsætning

Komma
Kommaer gør din tekst lettere at forstå og lettere at læse, og det er derfor vigtigt, 
hvor du placerer kommaet. 

Et godt eksempel:

”Henrettes ej, benådes” 

eller 

”Henrettes, ej benådes”

Kommaet får ny placering og ændrer dermed hele betydningen af sætningen – med 
dramatiske konsekvenser til følge i dette eksempel.

I Ballerup Kommune bruger vi det traditionelle, grammatiske komma, dvs. kryds og 
bolle-kommaet. Vi sætter derfor komma foran ledsætninger, og det er sætninger, der 
bl.a. starter med:

 og
 at
 som
 der
 hv-ord (hvad, hvornår, hvordan, hvilken mv.)

Punktum
Vi sætter ikke punktum efter overskrifter og mellemoverskifter.

Vi sætter ikke punktum efter hvert punkt i punktopstillinger, medmindre et eller flere 
af punkterne består af fuldstændige helsætninger eller i forvejen indeholder et 
punktum. Vi sætter dog altid punktum efter det sidste ord i det sidste punkt (se evt. 
eksempel under afsnittet Brug punktopstillinger). 
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Stort bogstav efter tegnsætning 
Vi skriver altid stort begyndelsesbogstav efter kolon, uanset om det er en helsætning 
eller en ledsætning, der følger.

Eksempel:

 Han havde forstået, hvad det drejede sig om: Hun kunne ikke komme.
 En god koncert består af tre dele: God guitar, fedt publikum og dygtige 

kunstnere.

Vi skriver altid stort bogstav i første ord i hver sætning i en punktopstilling (se evt. 
eksempel under afsnittet Brug punktopstillinger). 

Anførselstegn
Vi anvender altid dobbelte anførselstegn, når vi citerer i en tekst. 

Eksempel:

Social- og Sundhedsudvalget besluttede følgende: ”Der skal udarbejdes en ny plan 
for området.”

Er der tale om en artikel med citater fra et interview, bruger vi bindestreg foran 
citatet, ikke dobbelte anførselstegn.

Eksempel:

Udviklingskonsulenten udtaler følgende:
- Vi har besluttet, at der skal udarbejdes en ny plan for området.

Det med stort og det med småt

Navne på forvaltninger, afdelinger, administrative enheder og stednavne skriver vi 
med stort.

Eksempel: 

 Aflastningstilbud Torvevej
 APOS 
 Ballerup Bibliotek
 Ballerup Herlev Produktionshøjskole
 Ballerup Kommune
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 Ballerup Rådhus
 Ballerup Super Arena
 Bo- og Behandlingstilbud Måløvgård
 Botilbud Rødbo
 Bycirklen
 Center-MED
 Chromebook
 Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede
 DONG Energy
 Engagergård
 E-telefonbog
 EU-sygesikringskort (Det blå)
 Folketinget
 Grantoftegaard 
 Harrestrup Ådal
 Hede-/Magleparken
 Helhedstilbud Stokholtbuen
 Hold-an Vej
 Hoved-MED
 IT-Forsyningen I/S
 Jobcenter Ballerup (jobcentret)
 KL
 Klyngen (samarbejde mellem udvalgte kommuner)
 KOMBIT-IT
 KOMBITs
 Kommunalbestyrelsen
 Kulturhus Måløv
 LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand)
 Lokal-MED
 Måløvgård
 Regionsrådet
 Rådhus-MED
 SKAT
 Skovlunde Kulturhus
 SundhedsHuset
 Sundhedskort (tidligere sygesikringsbevis)
 Søndergård
 Sønderhaven (betegnelse for hele bebyggelsen, som omfatter plejecenter, 

ældreboliger og handicapboliger på Søndergård i Måløv)
 TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter
 Task force
 Topdanmark Hallen
 Uddannelsescenter UUC Maglemosen
 UU-Vestegnen (Ungdommens Uddannelsesvejledning)
 Vestforbrænding
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Til gengæld skriver vi ikke med stort, når det drejer sig om navneord eller titler. 

Eksempel:

 Alle love (fx lov om social service, serviceloven, grundloven)
 borgmesteren
 chefgruppen
 cvr-nummer
 direktionen
 dronningen (men det hedder Dronning Margrethe)
 ean-nummer
 kickoffmøde
 kommunaldirektøren
 kommunen
 kommuneplantillæg nr.
 lokalplan nr.
 matr.nr. 
 ombudsmanden
 p-pladser
 regeringen
 politiet
 rådhuset
 staten
 sundheds-it
 supercykelstier
 tilsynet i statsforvaltningen
 udvalgsformanden

Nogle ord kan skrives med både store og små bogstaver. For at skabe en ensartet 
praksis på området har vi besluttet at skrive følgende ord med små bogstaver:
 

 sms
 it
 pc
 app (appen)
 tv
 iPad, iPads (efter punktum IPad)

Navne og forkortelser

Vi anvender følgende forkortelser:

 A-indkomst (og B-indkomst)
 A-skat
 a-kasse
 bl.a.
 ca.
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 CO2
 dvs.
 ekskl.
 evt.
 fax
 fx (ikke f.eks.)
 inkl. 
 jf. (jævnfør)
 kg
 kl. (klokken)
 km (køre mere end 24 km dagligt)
 kr. (2.400 kr.)
 kWh
 KØF = Kommunal Økonomisk Forum
 l (liter skrives helt ud, hvis det ikke står i forbindelse med et tal)
 m (meter skrives helt ud, hvis det ikke står i forbindelse med et tal)
 m2 (kvadratmeter)
 maks.
 mia.
 min.
 mio.
 mm (millimeter)
 mfl.
 m.m. (med mere)
 mv. 
 osv.
 pct. (procent, i talopstillinger kan man også bruge %)
 pr. 
 pr. år (i stedet for pro anno - p.a.)
 p.t. 
 STU = særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
 tlf.
 tv (lokal-tv, tv-nævn, tv-stationer, tekst-tv)
 §

Disse ord forkorter vi ikke:

 decibel
 hektar
 minutter
 måned/måneder
 promille
 på grund af
 timer (ni timer pr. uge) 
 ved hjælp af
 volt
 Med venlig hilsen (afslut alle breve sådan)
 i forbindelse med
 i henhold til
 i forhold til
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 og lignende
 eller lignende
 vedrørende
 med henblik på
 med hensyn til
 henholdsvis
 og meget andet
 afdeling

Prøv så vidt muligt at undgå forkortelser i dine tekster. Det er ikke alle modtagere, 
der kender dem. Husk at være konsekvent.

Navne og forkortelser på centre og sekretariater på rådhuset skriver vi sådan:

Navne på centre og sekretariater Forkortelse i it- systemer og i daglig tale

Center for Arbejdsmarked C-ARB
Center for By, Erhverv og Miljø C-BEM
Center for Børne- og Ungerådgivning C-BUR
Center for Ejendomme C-EJD
Center for HR og Organisationsudvikling C-HRO
Center for Skoler, Institutioner og Kultur C-SIK
Center for Social og Sundhed C-SS
Center for Økonomi og Styring C-ØS
Digitaliseringssekretariatet S-DIG
Politisk Sekretariat S-POL

Navne på udvalg:

 Kommunalbestyrelsen
 Økonomiudvalget
 Børne- og Skoleudvalget 
 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
 Kultur- og Fritidsudvalget
 Social- og Sundhedsudvalget
 Teknik- og Miljøudvalget
 Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter
 Kommunalbestyrelsens it-udvalg
 Udvalget for udvikling af Pederstrup Landsby

Navne på skoler:

 Hedegårdsskolen
 Baltorpskolen (Baltorpskolen - Grantoften samt Baltorpskolen – Rugvænget)
 Skovvejens Skole (Skovvejens Skole – Vest samt Skovvejens Skole – Øst)
 Skovlunde Skole (Skovlunde Skole – Nord samt Skovlunde Skole – Syd)
 Måløvhøj Skole (Måløvhøj Skole - Måløv samt Måløvhøj Skole – Østerhøj)
 Kasperskolen
 Ordblindeinstituttet
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Tal i tekster

Du kan skrive tal og telefonnumre på rigtig mange måder. 

I Ballerup Kommune skriver vi tal fra nul til ti med bogstaver: Nul, en, to, tre, fire, 
fem, seks, syv, otte, ni og ti. Tal fra 11 og opefter skriver vi med tal: 11, 12, 13, 14 
og så videre. Det gælder også ordenstal.

Eksempel:

 Første instans
 Fjerde skoleperiode
 Treårig 
 Toårigt forløb
 15- til 25-årige.

Når der er tale om klassetrin, og når der ikke er tale om hele tal, bruger vi dog 
stadigvæk tal:

Eksempel:

 9. klasse 
 Efter 9. og 10. klasse
 ½- til 2-årige børn.

I skemaer eller ved sammensætninger med tal og ord skriver vi tallene med tal. Hvis 
to tal står i samme sætning, og det ene er over ti, skriver vi begge tal med tal.

Eksempel:

 9 pct. + højst 50 pct. 
 Mellem 3 og 12 måneders varighed.

Tal med fire cifre eller mere skrives med punktum. 

Eksempel: 

Indkomster over 250.000 kr.
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Telefonnumre skriver vi med et enkelt mellemrum.

Eksempel:

4477 0000

Hjemmeside- og e-mail-adresser

Vi skriver hjemmesideadresse med små bogstaver. 

Hvis en hjemmesideadresse eller e-mail-adresse står i slutningen af en sætning, 
sætter vi punktum efter, da de fungerer som almindelige ord. Er der tale om en kort 
sætning, som står for sig selv, sætter vi dog ikke punktum, da linjeskiftet efter 
sætningen fungerer som et punktum. 

Eksempel: 

 Du kan læse mere om de gældende regler på området på borger.dk.

Eksempel:

 Læs mere på ballerup.dk

Særligt for politiske dagsordener

Benyt vejledningen ”Den gode sagsfremstilling”, som du finder via linket 
https://intra.ballerup.dk/node/1045. Du kan også finde vejledningen ved at gå ind på 
INTRA, klikke på Værktøj & Viden og dernæst vælge punktet Dagsordener mv. 
Vejledningen beskriver overordnet, hvordan vi skriver sagsfremstillinger.

Ofte bruger vi ordet ”vi” i kommunikation i artikler mv. for at gøre teksten 
nærværende og personlig (jf. tidligere afsnit). I sagsfremstillinger præciserer vi dog, 
hvem ”vi” er. Ofte vil der være tale om Ballerup Kommune eller et givent center eller 
sekretariat, og det er derfor den betegnelse, vi bruger i stedet for ”vi”.

Benyt altid sprogpolitikken, når du skriver dine sagsfremstillinger. Det er vigtigt, at 
alle sagsfremstillinger fremstår ens, når de samles til en dagsorden for et fagudvalg – 
også når de til sidst samles med sager fra de andre udvalg i en dagsorden til 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Brug punkttegn i punktopstillinger frem for tal eller bogstaver, medmindre der 
henvises til punktet på et senere tidspunkt i sagsfremstillingen.

http://www.ballerup.dk/
https://intra.ballerup.dk/node/1045
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Eksempel: 

 Vand
 Varme
 El.

Kontakt Politisk Sekretariat, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, på 
mailen int-borgmestersekretariatet@balk.dk.

Udarbejdet af Politisk Sekretariat, Ballerup Kommune

mailto:int-borgmestersekretariatet@balk.dk

