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Godt sprog er afgørende

En stor del af Gladsaxe Kommunes 

kommunikation med borgere, virksomheder 

og andre foregår på skrift. Vi skriver 

massevis af breve, e-mails, pjecer, tekster til 

hjemmesiden og meget mere. Kvaliteten af 

den skriftlige kommunikation er afgørende 

for, hvordan borgere og andre opfatter 

Gladsaxe Kommune.

Hvis vi skriver snørklet, uforståeligt og 

upersonligt, opfatter borgeren kommunen 

som bureaukratisk, lukket og ineffektiv. Hvis 

vi derimod skriver enkelt, letforståeligt og 

personligt, signalerer vi en moderne, åben og 

effektiv kommune.

Denne vejledning skal hjælpe dig med at 

skrive, så dit budskab når frem til din 

modtager – hvad enten det er en borger 

eller andre. Brug den, både når du skriver 

direkte til den enkelte borger, og når du 

skriver til en stor gruppe mennesker i 

form af for eksempel en annonce, en tekst 

til hjemmesiden eller en pjece. Denne 

vejledning er en hjælp til dig, uanset hvad 

du skriver.

”Godt sprog – sådan skriver vi i Gladsaxe 

Kommune” er en generel vejledning 

for alle ansatte på alle fagområder i 

kommunen. Derudover skal den danne 

grundlag for mere målrettede vejledninger, 

som kommunen løbende udarbejder til 

personale, der arbejder med konkrete 

opgaver som jobannoncer, hjemmeside, 

sagsbehandling med mere.
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Før du skriver det første ord, bør du gøre dig 

klart, hvem du skriver til: 

• Er det samtlige borgere?

• Er det erhvervslivet? 

• Er det de ældre? 

• Eller hvem er det? 

Tag udgangspunkt i den person, der skal 

læse din tekst, og sæt dig ind i, hvad din 

modtager ved og synes i forvejen, og hvad 

han har behov for at vide. Læserens behov 

er omdrejningspunktet i din tekst og den 

sprogstil, du vælger. For eksempel skal du 

vælge et mindre formelt sprog, hvis du 

skriver til en borger, end hvis du skriver til 

en myndighed.

Ved læseren det hele i forvejen, skal du 

overveje, om det overhovedet er nødvendigt 

at informere yderligere. Er læserens kendskab 

meget begrænset, skal du være omhyggelig 

med at forklare dit budskab grundigt.

Husk især at tage hensyn til, at læseren 

sandsynligvis ikke kender hverken den 

kommunale opbygning eller kommunens 

arbejdsområder. Husk på, at læseren ikke 

kender det fagsprog og de forkortelser, 

kommunen bruger.
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1. Sæt dig i modtagerens sted – vær relevant

Der kan være mange grupper, som Gladsaxe 

Kommune kommunikerer med. Dem, vi oftest 

kommunikerer med, er blandt andre: 

1)  Borgere

a) Børnefamilier 

b) Ældre 

c) Unge 

d) Husejere 

e) Lejere 

f) Andre borgere

2) Virksomheder

3) Foreninger

4) Byråd

5) Pressen

6) Ansatte i kommunen

7) Andre myndigheder
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2. Det vigtigste først

Skriv altid det vigtigste først. Sørg for, at det væsent-

ligste budskab, som kan være hovedkonklusionen, 

afgørelsen og så videre, er placeret i starten af teksten. 

På den måde gør du det nemt for læseren at finde de 

vigtigste oplysninger. Læseren læser sjældent en hel 

tekst, derfor skal konklusionen eller afgørelsen altid stå 

først.

Hvis du for eksempel skal fortælle en borger, at 

kommunen har afgjort en sag, starter du med at skrive 

afgørelsen. Det er det vigtigste for borgeren. Derefter 

skriver du begrundelsen og til sidst grundlaget for 

afgørelsen. Du bør altså først henvise til love og 

paragraffer sidst i brevet og helst i sætninger for sig 

selv. Husk også klagevejledning, hvis borgeren kan 

klage over afgørelsen.

Afgørelse


Begrundelse


Grundlag

En god tommelfingerregel er, at de første seks linjer 

skal fortælle både hvem, hvad, hvor og hvornår.

Se din tekst som en fisk

Hovedet (overskrifter og indledning) fanger 

interessen og indeholder de vigtigste pointer.

Kroppen (brødteksten) indeholder oplysningerne.

Halen (afslutningen) slutter flot af.
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3. Svar på de vigtigste spørgsmål

Sørg for, at din tekst giver svar på de vigtigste 

spørgsmål om emnet. Når du har skrevet din 

tekst, skal du sikre dig, at den indeholder alle 

relevante informationer ved at se på, om den 

giver svar på:

• Hvad?

• Hvor?

• Hvordan?

• Hvem?

• Hvornår?

• Hvorfor? 

De første fire spørgsmål skal du helst besvare 

i løbet af de første seks linjer.
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4. Overskuelig tekst

Hjælp din læser ved at gøre teksten nem 

at læse. Det kan du blandt andet gøre 

ved at lave korte afsnit og jævnligt bruge 

mellemoverskrifter til afsnittene. Et afsnit 

bør ikke fylde mere end fem linjer, og hvert 

afsnit bør være adskilt af en blank linje.

Brug punktopstillinger

Hvis du skal remse en række forskellige 

ting op, er det en god idé at bruge 

punktopstillinger. Det gør teksten lettere at 

læse og overskue. Skriv for eksempel:

Blandt de udvalgte løsninger er:

• gladsaxe.dk/barsel

• gladsaxe.dk/opskrivbarn

• gladsaxe.dk/su

• gladsaxe.dk/flytning
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5. Den gode overskrift

Lav dækkende overskrifter, der opsummerer 

det vigtigste i teksten. Læseren skal kunne 

se hovedkonklusionen og hovedbudskabet i 

overskriften, ligegyldig hvad du skriver. Lav 

overskrifter undervejs i lange tekster. Det gør 

teksten lettere at læse og mere overskuelig. 

Overskrifter bør være:

• Præcise

• Dækkende

• Interessante

• Korte, hvilket vil sige maksimalt en linje 

og ikke mere end otte ord

• Uden punktummer eller andre tegn 

• Men hvis overskriften er et spørgsmål, 

skal du huske et spørgsmålstegn

Når du skriver breve:

For eksempel er der ikke meget information i 

en overskrift som: 

Vedr.: Ansøgning om tilskud til medicin

hvis brevet handler om, at kommunen har 

givet borgeren afslag. Overskriften bør i 

stedet være: 

Afslag på ansøgning om tilskud til medicin 

På den måde kan borgeren med det samme 

se afgørelsen uden at skulle lede efter den i 

teksten. 
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6. Brug almindelige ord

Skriv almindelige ord i stedet for fagord 

Husk, at borgerne ikke kender de udtryk, du 

arbejder med til hverdag. Skriv kun ord, du er 

sikker på, at borgeren forstår. Hvis du i helt 

særlige tilfælde er nødt til at bruge fagudtryk, 

skal du forklare dem. Forvent ikke, at du 

kan ”lære” dine læsere at forstå fagord ved 

konsekvent at bruge dem. For der kommer 

hele tiden nye læsere til, som ikke kender dem. 

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. 

Omskriv lange, sammensatte ord til flere, 

korte ord. For eksempel kan du skrive 

økonomiudvalgsmødereferat om til referat af 

møde i Økonomiudvalget.

Brug nutidige ord i stedet for højtidelige ord 

Ord kan støve lidt for meget. Lad være 

med at bruge ord, du aldrig ville bruge i en 

almindelig samtale. For eksempel:

JEG SKULLE
BARE BRUGE

ET WC?

...OG FØR VI KAN ANVISE TVÆRSEKT IONEL SLØJFNINGSTERMIN,
SKAL BIODIVERSITETSGRUPPENS

FÆLLESKOMMUNALE, SELVFOVALTENDE...

Skriv ikke:

Angående

Afholde

Hvorledes

Nærværende

Samtlige

Undertegnede

Skriv i stedet:

Om  

Betale

Hvordan 

Denne

Alle  

Jeg
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7. Kort, klart og aktivt sprog

Brug præcise ord i stedet for gummiord 

For eksempel er det ikke en god idé at 

bruge ord som: Jævnligt, rimeligt og i den 

nærmeste fremtid, fordi disse ord kan 

fortolkes forskelligt alt efter, hvem der læser 

dem. Skriv i stedet det præcise interval, 

begrundelsen, datoen og så videre.

 

Skriv aktivt i stedet for passivt 

Undgå at skrive passive sætninger, da det gør 

sproget tungt, upræcist og uvedkommende. 

En passiv sætning er enten med udsagnsord, 

der slutter på -s eller, hvor ordet ’bliver’ 

indgår. Når du bruger passive sætninger, kan 

læseren ikke se hvem, der gør hvad.

Skriv korte sætninger og  

undgå indskudte sætninger 

En sætning bør maksimalt være på  

15-18 ord. Lange sætninger med mange 

indskudte sætninger er svære at læse.

 

Skriv ikke:

• ’ Støtten tildeles til 

borgeren’ 

• ’ Forslag udarbejdes’

• ’Der blev truffet beslutning’

Skriv i stedet:

• ’ Kommunen tildeler 

støtte til borgeren’.

• ’ Medarbejderen 

udarbejder et forslag’

•  ’ Byrådet har besluttet’ 

Undgå bagvendt ordstilling

Sætninger har en tendens til at blive 

bagvendte, hvis vi ikke passer på. Placer 

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’ 
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Brug udsagnsord i stedet for navneord 

Nogle udsagnsord har en tendens til at ville 

omdanne sig til navneord. Det drejer sig om 

de ord, der slutter på -ing, -ion eller -else. 

’At drøfte’ bliver til ’drøftelse’, ’at henvende’ 

bliver til ’en henvendelse’ og så videre. 

Skriv disse navneord om, så de igen bliver 

udsagnsord. 

PAS PÅ DE 
FARLIGE DAMER
INGE OG ELSE

Skriv ikke:

•  ’Med henblik på en 

drøftelse’ 

•  ’Kommunens mad-

udbringning til de ældre’

•  ’Ved lukning af 

institutionen’

Skriv i stedet:

•  ’For at drøfte’ 

•  ’Når kommunen bringer 

mad ud til de ældre’

•  ’Når institutionen lukker’
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8. Tiltaleformer

Når du skriver aktivt, fremgår det, hvem 

du henvender dig til. Derfor kommer du 

automatisk i dilemmaet om, hvorvidt du skal 

skrive De, du eller man.

Som udgangspunkt bruger Gladsaxe 

Kommune altid tiltaleformen ’du’, når vi 

kommunikerer med borgerne. Brug kun ’De’, 

hvis en person selv har henvendt sig med ’De’.

Brug af  ’man’ er korrekt, når du fortæller om 

regler, der gælder for alle borgere i Danmark, 

kommunen med mere. Begræns din brug af  ’man’, 

fordi det giver usikkerhed om, hvem ’man’ er. 

Her ville vi gerne have bragt et eksempel, 

hvor det var mest naturligt at skrive ’man’. 

Men uanset hvad vi fandt på, kunne vi altid 

finde en bedre løsning!

HVEM?

KAN JEG 
HJÆLPE DEM?
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9. Korrekt sprog og komma

Få altid læst korrektur på det, du skriver, og 

få en anden til at gøre det for dig. Stavefejl og 

kommafejl gør det, du skriver, utroværdigt. 

Det er dumt at blive misforstået eller slet ikke 

læst, bare fordi du ikke har fået læst ordentlig 

korrektur. Brug de it-værktøjer, din computer 

har, såsom stavekontrol og grammatikkontrol 

både i Word og i Lotus Notes.

I de fleste afdelinger gemmer der sig en eller 

flere personer, der er hajer til komma og 

stavning. Find dem, og brug dem.

Husk også altid at få læst korrektur på 

indholdet – om teksten er forståelig og 

fornuftigt opbygget. 

Gladsaxe Kommune følger de regler for 

dansk retskrivning og grammatik, som 

Dansk Sprognævn har vedtaget. I dag 

har Danmark kun ét kommasystem – det 

grammatiske komma. Gladsaxe Kommune 

følger Dansk Sprognævns retningslinjer for 

komma. Det er valgfrit i Danmark, om man 

vil sætte komma foran ledsætninger. Det gør 

vi i Gladsaxe Kommune. 

Ledsætninger er sætninger, der blandt andet 

kan starte med:

Men ikke alle sætninger, som starter med 

disse ord, er nødvendigvis ledsætninger. 

Så er du i tvivl, kan du læse mere i 

Retskrivningsordbogen, Ordbog i Nudansk, 

på Dansk Sprognævns hjemmeside,  

www.dsn.dk eller i en af de mange, andre  

ord- og grammatikbøger på markedet.

• Og  • At  • Som 

• Der        • Hv.-ord
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10. Med Stort og med småt

Gladsaxe Kommune følger dansk retskrivning. 

Det vil sige, at kommunen følger de regler for 

stavning og grammatik, som står i ”Dansk 

Retskrivningsordbog”. Derfor skriver Gladsaxe 

Kommune navnene på administrative enheder 

og institutioner med stort. Dermed bortfalder 

Gladsaxe Kommunes tidligere regler om, 

at vi skriver forvaltninger, afdelinger og 

administrative enheder med lille. 

Hvis navnet består af flere ord, skal du skrive 

de betydningsfulde ord med stort. De mindre 

betydningsfulde ord er bindeord, forholdsord 

og lignende, og dem skriver vi med småt. 

Du skal for eksempel skrive: ’Børne- og 

Kulturforvaltningen’, ’Foreningen af Hegnsyn 

i Danmark’ og ’Byrådet’.

Titler på personer skal du skrive med småt.
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11. Forkortelser

Brug ikke forkortelser, når du skriver til 

borgerne. Mange forkortelser er ikke alment 

kendte. Derfor bremser de læsningen og 

hæmmer forståelsen.

På alle arbejdspladser er der et væld af 

indforståede forkortelser. Gladsaxe Kommune 

har blandt andet forkortelser til forvaltninger, 

afdelinger og udvalg, for eksempel: BKF, SSF, 

PLOMS, KA, PA, ØU med flere. Den slags 

forkortelser er som hovedregel kun til internt 

brug. I alt materiale til borgerne skal du skrive 

ordene helt ud. 

Undgå så vidt muligt tegn i dine tekster. Hvis 

du ønsker at bruge % og §, skal det kun være:

• Når du laver opstillinger

• Når du henviser til en konkret 

lovparagraf

• Hvis det bare er dig inderligt imod at 

skrive det som ord

Men vær samtidig bevidst om, at 

opfordringen ikke udspringer af journalisters 

fikse ideer, men er resultatet af sprogforskeres 

videnskabelige analyser af, hvordan vi opfatter 

og modtager det skrevne sprog.

Eksempel på acceptable løsninger:

Kommunen henviser til § 2 stk. 1 i Lov om 

det danske sprog. Forbuddet indgår nu i en 

paragraf i lovgivningen.

Jeg går lige ned til CSF & spg. CSFALM hvor mange % af Gladsaxe Komm. udg. der går til SOF & hvor m. der går til TMF. 
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Tal, telefonnumre, fax og datoer kan du 

skrive på et utal af måder. For at gøre det så 

ensartet som muligt har vi opstillet regler for, 

hvordan du skriver disse oplysninger, når du 

skriver dem inde i en tekst.  

Tal i tekster

I Gladsaxe skriver vi tal fra nul til ni med 

bogstaver: Nul, en, to, tre, fire… og ni. Fra 10 

og opefter skriver vi med tal: 11, 12, 13, 14 

og så videre. Når vi skal skrive for eksempel 

9. gang eller 9. klasse, skriver vi det dog altid 

med tal. Når du sætter et tal sammen med 

en endelse, erstatter du endelsen med et 

punktum. Derfor skal der punktum efter 9.

Kontaktoplysninger

Telefon- og faxnumre skriver vi altid med et 

mellemrum mellem hvert andet ciffer:  

33 33 44 44. Og når vi opgiver 

kontaktoplysninger, skriver vi altid følgende:  

e-mail: ditini@gladsaxe.dk,  

telefon: 33 33 44 44, fax: 44 44 55 55. 

Undgå at dele telefonnumre og  

e-mailadresser over to linjer.

Datoer

Når vi skriver datoer i forbindelse 

med journalisering skriver vi 

datoen sådan: 01.01.2008. Ellers kan 

journaliseringssystemet ikke genkende den. 

Det samme gælder for datoer i forbindelse 

med dagsordener.

Men skal du skrive en dato til borgere, 

virksomheder, presse eller andre, så skriv 

månederne med bogstaver: 13. december 2007, 

4. januar 2008. Det er nemmere at læse. Og 

husk, at du ikke skal skrive ’den’ foran datoen.
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12. Tal, kontaktoplysninger og datoer
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Digital Kommune

Gladsaxe Kommune ønsker at ligge i front med 

den digitale kontakt til borgerne. Nævn derfor 

de digitale muligheder for at henvende sig, før 

du nævner mulighederne for personlig kontakt. 

Hvis der er mulighed for tilmelding eller 

yderligere informationer på kommunens 

hjemmeside, skal du altid henvise til det. Og 

husk at opgive et link, der linker så præcist 

som muligt ind til det aktuelle indhold. Hvis 

du bare skriver gladsaxe.dk, svarer det til, at du 

beder borgeren finde en nål i en høstak.

Eksempel:

Du kan tilmelde dig arrangementet på 

kommunens hjemmeside:  

gladsaxe.dk/arrangement, på  

e-mail: ditini@gladsaxe.dk eller ved at ringe 

til Karen Jensen på telefon: 39 12 34 56.
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13. Med venlig hilsen

Alt, hvad Gladsaxe Kommune skriver og 

publicerer, skal have en klar og tydelig 

afsender, så der ikke er tvivl om, hvem der 

står bag en information. 

For pjecer og publikationer kan du se i 

designlinjen, hvordan du skal gøre det. Find 

den på Fokus under ’Værktøjskassen’ eller 

kontakt Kommunikationsafdelingen.

I breve og e-mails skriver du ’Med venlig 

hilsen’ og derefter dit navn. Når du skriver et 

brev, skal du oprette det i ProFile, hvor brevet 

automatisk får påført kontaktoplysninger. 

I en e-mail bør du skrive navn, afdeling, 

adresse og telefonnummer. For eksempel:

Med venlig hilsen

Bente Rasmussen

Gladsaxe Kommune

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Gladsaxe Rådhus

2860  Søborg

E-mail: sofbra@gladsaxe.dk

Telefon: 39 57 15 11

Hvis du skal skrive etage og lejlighed i en 

adresse, skal der stå:

Søborg Hovedgade 123, 4. th.

Husk vi har oplysningspligt. Kontakt 

Byrådssekretariatet, hvis du er i tvivl.
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HVA’ SÅ DÆR? ER I NEDEMED NOGLE DOPE RULEZ FRA MIN TOP NOTCH HOMIEKOMMUNE?
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Gladsaxe Kommune

Kommunikationsafdelingen

Rådhus Allé

2860 Søborg

gladsaxe.dk

E-mail: kommunikation@gladsaxe.dk

Telefon: 39 57 50 18


