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Godt sprog er vigtigt
Skriftlig kommunikation er en stor del af vores arbejdsdag. Vi skri-

ver breve og e-mails til borgere og samarbejdspartnere, sager til 

politikere, tekster til hjemmesider, foldere mv.

Det er derfor vigtigt, at vi bruger et sprog, som modtagerne forstår.

Samtidig skal vores kommunikation signalere det, vi som organisa-

tion gerne vil stå for. Skriv derfor i et enkelt og letforståeligt sprog, 

så vi fremstår som en imødekommende, effektiv og kompetent 

kommune. 

Sprogguide – Sådan skriver vi i Lyngby-Taarbæk Kommune er en 

generel vejledning for alle ansatte inden for samtlige fagområder i 

kommunen. Det betyder ikke, at vi skal til at skrive ens, men at vi 

skal følge de råd og regler, der er i guiden. 

Sprogguiden kan hjælpe dig med at gøre dit sprog endnu bedre. 

God skrivelyst! 
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Relevans for modtageren  

Tag udgangspunkt i din modtager
Hvem er det, du skriver til? Er det en borger, en poli-

tiker, en anden offentlig forvaltning eller en kollega? 

Husk at sætte dig i modtagerens sted. Modtageren 

skal kunne forstå og eventuelt handle på det, du 

skriver. 

Venlighed er obligatorisk
Vær altid venlig og imødekommende – også når 

budskabet er negativt. 

Overskrift
Overskriften skal være relevant og til at forstå. Den 

skal give modtageren et fingerpeg om, hvad teksten 

indeholder, og må ikke være for lang eller kringlet. 

Undgå at bruge ord som vedrørende, omhandlen-

de og angående i overskriften, da de er bureau-

kratiske og gammeldags.

Skriv ”Afslag på din ansøgning om boligstøtte” i 

stedet for ”Vedrørende din ansøgning om bolig-

støtte”. 

Undgå paragraffer i overskriften, da modtageren 

ofte ikke ved, hvad der ligger bag paragrafnum-

meret. 

Når du skriver en e-mail, så svarer overskriften til 

det, der står i emnefeltet.

Begynd altid med det vigtigste først 
Indled altid med det vigtigste budskab. I breve eller 

e-mails til borgere bør afgørelsen altid komme først 

i brevet, da læseren sjældent læser hele teksten. 

Benyt fx følgende disposition

Hvad er resultatet/afgørelsen?

Hvorfor blev det sådan?

Hvilke konsekvenser har det for modtageren?

Hvilke  handle-/ klagemuligheder har mod-

tageren?

Hvis der er forudsætninger, der skal være opfyldt, 

før afgørelsen kan træde i kraft, kan du fx skrive:

”Afgørelsen er xxxx.

Afgørelsen gælder kun, hvis følgende er op-

fyldt …”
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Gør teksten overskuelig og 
læsevenlig

Undgå lange sætninger med meget indhold. 

Det er en god idé at sætte punktum, når du er 

færdig med en information.

Opdel teksten i afsnit. 

Brug relevante og letforståelige underoverskrif-

ter/mellemrubrikker. 

Specielt i e-mails skal du være opmærksom på 

ikke at have teksttunge afsnit.

Skriv forståeligt
Tænk på hvilke ord og sætninger, du bruger - skriv 

konkret og undgå overflødige ord.

Skriv i stedet

Udvalget fastholder 

indsigelsen ...

for at afklare ...

kan du kontakte ...

Skriv i stedet

For at drøfte

Når institutionen 

lukker ...

Skriv ikke

Under henvisning 

til Miljøstyrelsens 

skrivelse skal det 

meddeles, at ud-

valgets indsigelse 

fastholdes ...

med henblik på 

afklaring af ...

kan der rettes hen-

vendelse til ...

Skriv ikke

Med henblik på 

drøftelse ...

Ved lukning af insti-

tutionen ...

Hvilke ord er bedst?

Undgå –ing og –else
Disse endelser ændrer udsagnsord til navneord og 

er med til at gøre teksten lang, svær at læse og uper-

sonlig.

Gammeldags og støvede ord
Vær opmærksom på, at nogle ord kan virke gammel-

dags og ”støvede” og sende et signal til modtageren 

om en tung og gammeldags administration.

Fagord
Inden du bruger et fagord eller fremmedord, skal du 

overveje, om din modtager forstår det. Hvis du er 

det mindste i tvivl, bør du enten:

Forklare ordet  (fx i efterfølgende parentes).

Erstatte ordet  med et mere forståeligt.

Omskrive ordet  Skriv hellere en længere sæt-  

 ning med forståelige ord end  

 en kort med uforståelige ord.

Brug bindestreg  for at lette læsningen: fx   

 stress-symptomer i stedet for  

 stresssymptomer    
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til bekræftelse af for at bekræfte

til brug for vurdering for at vurdere

ultimo i slutningen

undertegnede jeg, vi, Lyngby-Taar-  

 bæk Kommune

Sammensatte ord

Det kan tit være svært at vide, hvornår man skal 

skrive i et eller to ord. Hovedreglen er, at sammen-

satte substantiver/navneord skal skrives i et ord, fx 

maskiningeniør, børnehavepædagog, telefonbog og 

hæftemaskine.

Man annoncerer efter en barmedarbejder til sin 

café, og ikke en bar medarbejder.

Store og små bogstaver

Ord der starter med stort 

• Lyngby-Taarbæk Kommune

• Lyngby Rådhus, Virum Skole, Områdecenter Bre- 

 debo, Stadsbiblioteket og andre institutioner 

Ord der starter med småt

• borgmester, direktør og andre stillingsbetegnelser

• kommunen

• administrationen

• direktionen

• rådhuset

• kommunalbestyrelsen

• it og pc

Skriv ikke  Skriv i stedet

attestere underskrive

debet/kredit udgift/indtægt

dersom hvis

der er ikke  loven giver ingen
hjemmel til  mulighed for 

forefindes findes/er

forespørgsel spørgsmål/henvendelse

forinden inden

fornøden nødvendig

fremsende sende

genpart kopi

hoslagt vedlagt

hvorledes hvordan

i tilfælde af hvis

indeværende år i år

indstille anbefale/foreslå

medio i midten

nærværende denne

opgive oplyse

primo i begyndelsen

påbegynde begynde

rekvirere få/bestille

rette telefonisk /k/ 
skriftlig henvend- 
else til ringe/skrive til

skrivelse brev/e-mail/notat mv.
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Forkortelser
Skriv normalt ordet helt ud – også dage og måneder. 

Forkerte eller sjældent brugte forkortelser kan gøre 

en tekst uforståelig. For eksempel er det forkert at 

forkorte ”i forbindelse med” til ”ifm.”

Følgende ord kan forkortes efter gældende 
retskrivningsregler

blandt andet  bl.a. 

cirka  ca.  

det vil sige  dvs.  

eksklusive  ekskl.  

eller lignende  el.lign. 

eventuelt  evt.  

for eksempel  fx  

forhenværende  fhv.  

henholdsvis  hhv.    

i forhold til  ift.  

inklusive  inkl.  

jævnfør  jf.   

kroner  kr.  

med flere  m.fl.  

med mere  m.m.  

milliarder  mia.  

millioner  mio.  

med hensyn til  mht. 

med videre  mv.  

notabene  nb. 

nummer  nr.  

observer obs. 

og så videre  osv.  

for tiden p.t. (pro tempore) 

procent  pct. eller %  

på grund af  pga.  

punkt  pkt.  

per  pr.  

svar udbedes  s.u.  

telefonnummer  tlf.  
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Komma
Vi bruger grammatisk komma. Læs mere om reg-

lerne i Retskrivningsordbogen eller Håndbog i Nu-

dansk.

Tiltale – er vi dus?
Vi er dus både mundtligt, i e-mails, breve, annoncer 

og på internettet.

Vi tiltaler ikke længere borgeren som hr., fru, frø-

ken, De eller Dem.

Tydelig afsender
Afsender skal altid være tydelig. Afhængig af modta-

ger og emnet præsenterer vi os selv som fx Lyngby-

Taarbæk Kommune, center, udvalg, fagperson. Se-

nere kan det varieres med eksempelvis vi eller jeg. 

Undgå så vidt muligt ”man” 
”Man” er upersonligt, og det er uigennemskueligt 

for borgeren, hvem ”man” er.

Skriv i et aktivt sprog og undgå 
passiver
Udsagnsord har en aktiv og passiv form. I en passiv 

sætning kan læseren ikke se hvem, der gør hvad. 

Skriv ikke  Skriv i stedet 
Forslag udarbejdes  Vi udarbejder et for-  

 slag

Der blev truffet  Kommunalbestyrel-

beslutning/  sen/vi har besluttet/vi  

det besluttes beslutter 

Støtten tildeles til  Kommunen tildeler

xxx støtte til xxx  

Undgå omvendt ordstilling
Undgå omvendte ordstillinger. Placer så vidt muligt 

verbet/udsagnsordet tidligt i teksten. En tekst med 

omvendt ordstilling er mindre læsevenlig og kan 

gøre det svært for modtageren at forstå budskabet.

Skriv ikke
Efter at have drøftet sagen besluttede ud-

valget at give tilladelse.

Skriv i stedet  
Udvalget besluttede at give tilladelse efter 

at have drøftet sagen.
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Sådan afslutter du 

Læs altid korrektur

Stave og slåfejl i en tekst får i bedste fald afsender til 

at fremstå sjusket – i værste fald virker det inkompe-

tent. Sørg derfor altid for at læse grundig korrektur.

Brug stavekontrollen, men husk at den ikke fanger 

alle fejl. 

Afslutning på breve

Husk altid at afslutte med dit navn, titel og kontakt-

oplysninger. 

Tre gode råd 
- specielt om e -mails

Husk en sigende overskrift i emnefeltet. Det giver 

bedre overblik i modtagerens indbakke.

Skriv korte afsnit. Højst 5-6 linjer. Det skaber 

overskuelighed og læsevenlighed. 

Husk at læse korrektur. 

Udenlandske borgere
Hvis du skriver til en udenlandsk borger, skal du hu-

ske at tilføje en tekst på engelsk om, hvor borgeren 

kan henvende sig, hvis han / hun har spørgsmål til 

indholdet fx: ”Please contact XXX if you have questi-

ons regarding this letter.”

Drop de gamle skrivevaner 
og start på en frisk
Det kræver tid at lære at formulere sig på en ny måde. 

Når du har travlt, kan det føles lettere og mere trygt 

at vende tilbage til din gamle skrivemåde. Husk der-

for, at du altid er velkommen til at kontakte en af 

kommunens kommunikationskonsulenter, hvis du 

har spørgsmål. 

God skrivelyst

Nyttige links

Stavning, grammatik og sproghjælp: 

www.sproget.dk

Retskrivningsordbogen: www.dsn.dk

Gode håndbøger

Håndbog i Nudansk, Politikens Ordbøger

Retskrivningsordbogen, Dansk Sprognævn

Kunsten at stave af Kirsten Rask, Grafisk Lit-

teratur

Tilmeld dig nyhedsgruppen
”Godt sprog” på LyNET

- og få gode råd om sprog og kommunikation.



Er din tekst i FORM?

          FORSTÅELIG
Er din tekst forståelig for mod-

tageren og uden korrekturfejl?

OVERSKUELIG
Er din tekst sat pænt og 

overskueligt op?

RELEVANT
Er indholdet i din tekst relevant 

for din modtager?

MODTAGER
Har du taget udgangspunkt 

i din modtager?

Udarbejdet af: 
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