
 

 

 

 Vibehus Kursus Center 
 

Undervisning i dansk som andet sprog 

Individuelt kursus, øvet niveau 

 

Indholdet af kurset varierer efter kursistens niveau og behov. Materialet kan derfor være 

bogmateriale eller andet materiale, udarbejdet til øvede eller det kan være tekster/artikler eller 

andet, som kursisten anvender i forbindelse med sit arbejde. Vi kan arbejde både med det 

mundtlige og det skriftlige niveau alt efter behov og ønsker og det samme gælder for 

lytteforståelse og udtale. 

Vi anbefaler min 15 lektioner (à 45 min). 

Pris/time pr. 1 pers: DKK 600. Pr ekstra kursist. 50 kr. plus moms, transport og 

undervisningsmaterialer. 

Udbydes også via Skype – se mere om Skypeundervisning her [link til side med 

Skypeundervisning] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Vibehus Kursus Center 
Sixtusvej 26, 2300  København S. 

Anders mob. 20 20 92 78, Cvr.nr.: 29 99 59 07 
P.nr.: 1017111090,  skolekode: 280269 

Web.: www.vibehus.dk    E-mail: info@vibehus.dk 

http://www.vibehus.dk/
mailto:info@vibehus.dk


 

 

 

 
Tina Bacher, cand.mag., danskunderviser samt virtuel sprogkonsulent 

Tina er uddannet i fransk og kulturformidling og har ekstra uddannelse inden for dansk som andet 

sprog. Hun underviser flere forskellige steder, fx på Studieskolen, som er et af de mest 

velrenommerede sprogvirksomheder i branchen, hvor man skal være universitetsuddannet i et 

sprog for at kunne undervise. 

Tina har mange års undervisningserfaring i sprogundervisning og har undervist både børn, unge 

og voksne indenfor engelsk, fransk og dansk. Tina har 5 års erfaring i dansk som andet sprog og 

kan undervise på alle niveauer. Tina har undervist medarbejdere hos fx Ikea, DSB, Nokia, Haldor 

Topsøe (Lyngby) samt kursister blandt Tivolis ledelse, forskere på DTU, læger på Bispebjerg 

hospital m.fl. Hun har også undervist mindre hold fra Det Europæiske Miljøagentur, haft åbne 

udtalehold og skrivehold mv. Kort sagt: Tinas undervisningserfaring spænder bredt.  

Tina har også undervist på højt niveau, hvor indholdet af kurset har drejet sig om 

finjustering af bestemte områder såsom udtale og indgroede grammatiske uvaner. 

Undervisningsformen her har ofte været små foredrag og oplæg eller dele heraf, som kursisten har 

holdt for Tina indenfor så forskellige emner som lægevidenskab, retslige procedurer, matematik, 

fysik mv. - altså en simulering af en autentisk arbejdssituation, hvor Tina har fungeret som sproglig 

vejleder. 

Kontakt: 

Ring til Anders på mobil 20 20 92 78, eller send en mail til: ah@vibehus.dk  

 Dine resultater er vores passion! 

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.   
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