Lær
Dansk
Online
Online kurser i dansk på alle niveauer

Onlineundervisning i dansk for voksne udlændinge
- både individuel og gruppeundervisning.
OnlineDansk er onlineundervisning i dansk

•F
 leksible undervisning. Hvis du vælger indi-

• Gratis undervisningstime. Du har mulighed

for voksne udlændinge både individuel og

viduelt onlinekursus, kan du selv vælge, om

gruppeundervisning.

du vil have 1, 1,5 eller 2 timer pr. undervis-

• Hurtig og nem tilmelding. Du kan starte

ningsgang og hvor mange gange om ugen.

med det samme.

Onlineundervisningen foregår på Messenger.
Alt hvad du behøver er en telefon, tablet eller
computer og en god internetforbindelse.

Du har muligheden for selv at vælge.
•E
 ffektiv undervisning. Kursisterne på holdet
har samme mål og motivation
•K
 orrektion og øjeblikkelig feedback. Disse

På job med dansk har både dag – og aften-

kurser er individuelle eller i små grupper.

hold i bl.a. BegynderDansk, IntensivDansk1

Dette er en fordel, da læreren giver dig

(2.3 – 2.4), IntensivDansk2 (Forberedelse til

100% opmærksomhed på at rette din udta-

FVU), IntensivDansk3 (Forberedelse til Stu-

le, grammatik eller ordforråd.

dieprøven) og TalDansk (udtalekursus).
Onlineundervisningen er enten én eller to
gange om ugen i 1,5 time.

for at få en gratis undervisningstime

• I ntensiv undervisning. Fokus på hver enkelt
kursist. Små hold på max. 8 kursister.

Pris
• Gruppeundervisning: 50 kr. per time
(60 minutter)
• Individuel undervisning: 400 kr. per time
(60 minutter)
Tilmelding
Du kan tilmelde dig på tlf. +45 24815984
eller på mail: selin@paajobmeddansk.dk.

•E
 rfarne, faglige og engagerede lærere

Du har du også mulighed for at tilmelde dig

•S
 pændende teknologi. Få mere kendskab

på vores facebookside: ”OnlineDansk”

Hvorfor vælge OnlineDansk

til og vejledning i at bruge forskellige og

https://www.facebook.com/

• Du sparer tid. Du har en travl hverdag, og

spændende onlineværktøjer, f.eks under-

groups/2478487279047695

har ikke mulighed for at gå på sprogskole.

visningsvideoer på YouTube, fotos, podcasts

• Når som helst, hvor som helst. Du kan lære

og spændende links, og dermed få en mere

dansk i weekenden, før eller efter arbejde.

varieret undervisning.

e

Net
Dansk
NetDansk er undervisning til dig som

Til hver videoklip medfølger understøt-

gerne vil lære basisdansk. Alt hvad du

tende undervisningsmateriale.

behøver er en telefon, tablet eller computer og en god internetforbindelse.

Du vælger selv, hvor lang tid du vil
have fri adgang videoklippene enten 1,

NetDansk består af 12 små videoklip,

3 eller 6 måneder, på den måde har du

hvor du kan lære dansk, når det passer

mulighed for at lære dansk præcis når

dig. Videoklippene indeholder:

det passer dig.

1. Præsentation

Tilmelding

2. Spørgsmål/ svar

Ved tilmeldingen får du et login, som

3. Ja/ nej spørgsmål

du skal bruge til hjemmesiden, når

4. Alfabetet

du skal se filmklippene og downloade

5. Vokalskema

undervisningsmaterialet.

6. Talord
7. Årstider, måneder og ugedage

Derudover har du også som medlem

8. Klokken

mulighed for at melde dig til vores

9. Farver

facebookside: ”NetDansk”

10. Tøj

https://www.facebook.com/

11. Vejret

groups/339411720679652, hvis du har

12. Spørgsmål til billede

spørgsmål eller brug for hjælp.

“Alt hvad du
behøver er en
telefon, tablet
eller computer
og en god internetforbindelse.”

BegynderDansk
Onlinekurset BegynderDansk er til dig som gerne vil lære basisdansk, såsom præsentation, alfabetet, talord, spørgsmål/
svar m.v.
Onlineundervisningen foregår på Messenger og er enten én
eller to gange om ugen i 1,5 time.
Tilmelding
Du kan tilmelde dig på tlf. +45 24815984
eller på mail: selin@paajobmeddansk.dk.
Du har du også mulighed for at tilmelde dig på vores facebookside: ”OnlineDansk”
https://www.facebook.com/groups/2478487279047695

Til dig
som gerne
vil lære basisdansk

Til dig, som har brug for
at tale mere dansk både i
privatlivet og på arbejdet

Tal Dansk
Onlinekurset Tal Dansk er til dig som gerne vil fokusere mere på korrekt

Pris:

udtale. Til dig, som har brug for at tale mere dansk både i privatlivet og

Gruppeundervisning: 125 kr. per time (60 minutter) – max. 4 kursister

på arbejdet.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig på tlf. +45 24815984

Onlineundervisningen foregår på Messenger og er enten én eller to

eller på mail: selin@paajobmeddansk.dk.

gange om ugen i 1,5 time.

Du har du også mulighed for at tilmelde dig på vores facebookside:
”OnlineDansk”, https://www.facebook.com/groups/2478487279047695

Intensiv Dansk

På job med dansk har tre forskellige niveauer indenfor Intensiv dansk:

IntensivDansk1

IntensivDansk2

IntensivDansk3

(2.3 – 2.4)

(Forberedelse til FVU).

(Forberedelse til Studieprøven)

IntensivDansk1 er til dig, som er på danskni-

IntensivDansk 2 er til dig som enten går på

IntensivDansk 3 er til dig, som har brug for

veau 2.3 – 2.4 og som har brug for en hurtig,

FVU trin 1 eller 2, eller har planer om at

eller planer om at tage Studieprøven i nær

effektiv og fokuseret dansktræning. Måske

starte på FVU-uddannelsen. Måske skal du

fremtid. Her er undervisningen fokuseret på

går du på sprogskole, men har brug for at

snart til eksamen og har brug for at forbe-

de forskellige opgavetyper i Studieprøven

forberede dig til modultest både til den

rede dig både til den skriftlige og mundtlige

både den skriftlige og mundtlige del. Udtale

skriftlige og mundtlige del.

del. Udtale er også en vigtig del af kurset

er også en vigtig del af kurset.

Onlineundervisningen foregår på Messen-

Tilmelding

Du har du også mulighed for at tilmelde dig

ger og er enten én eller to gange om ugen i

Du kan tilmelde dig på tlf.

på vores facebookside: ”OnlineDansk”

1,5 time.

+ 45 24815984 eller på mail:

https://www.facebook.com/

selin@paajobmeddansk.dk.

groups/2478487279047695

Dansk for thailændere
Onlinekurset Dansk for thailændere er kun for thailændere. Danskni-

Tilmelding

veauet kan variere fra kursist til kursist, men til gengæld kan de i nogle

Du kan tilmelde dig på tlf. 45 24815984

situationer hjælpe hinanden i og med at de taler samme sprog. Dog vil

eller på mail: selin@paajobmeddansk.dk.

undervisningen foregå på dansk ligesom de andre danskkurser.
Du har du også mulighed for at tilmelde dig på vores facebookOnlineundervisningen foregår på Messenger og én gang om ugen i 1,5

side: ”Dansk for thailændere” https://www.facebook.com/

time.

groups/1691651164293476

På job med dansk
Nupark 51
7500 Holstebro
www.paajobmeddansk.dk

Tlf. +45 24815984
Email: selin@paajobmeddansk.dk
facebook.com/paajobmeddansk

Camilla Selin
Indehaver/ Sprogunderviser

