
A S L  K U R S E R

Nu gør vi det igen! I samarbejde med vores dygtige 
underviser Mads J. Pedersen tilbyder vi endnu en gang ASL-
kurser i senforåret 2017. Mads har, med succes, undervist 
syv ASL-hold gennem fire sæsoner. Har du lyst til at lære 
ASL i et kompetent og hyggeligt læringsmiljø, så hold dig 
ikke tilbage. Læs mere om hvilke hold vi udbyder her:

A S L  B A S I C

ASL basis er for nybegynderen, der har 
lidt eller intet kendskab til ASL. Her vil 
du stifte bekendtskab med det basale 
inden for ASL.

Kurset foregår:
Tirsdage kl. 17:00-20:00 på 
Saltværksvej 181, 2770 Kastrup.

Kurset forløber over otte gange fra 
tirsdag d. 18. april til medio juni 2017.

A S L  A D V A N C E D

ASL Advanced er kurset for dig, der 
allerede har gennemført ASL Basis 
eller kan ASL på begynderniveau. Her 
bygger vi videre på hvad du allerede 
kan med mere tekniske og svære 
øvelser.

Kurset løber over otte gange med 
opstart tirsdag d. 5. september kl. 17:00 
– 20:00 på samme adresse og sidste 
undervisning medio november 2017.

K U R S E R

M A D S  J .  P E D E R S E N

Mads J. Pedersen har boet og studeret på Gallaudet og 
kan flydende ASL. Efter opholdet i USA tog han bachelor 
i pædagogikvidenskab, og hans stærke kombination af 
praktisk sproglige og uddannelsesmæssige kompetencer vil 
sikre et fagligt bæredygtigt forløb med de rette udfordringer.

Mads anvender udelukkende anerkendte undervisnings-
materialer fra bl.a. Gallaudet University, som han 
Vbearbejder, så materialerne optimeres undervisningens 
formål.

U N D E R V I S E R E N

H V A D K A N  D U  B R U G E  K U R S E T  T I L ?

Som udgangspunkt er det altid berigende at lære noget nyt. Engelske gloser er 
efterhånden en fastgroet del af vores hverdag, hvorfor det vil også være fedt, hvis 
vi også følger med tiden ved at bruge ASL-tegn til disse gloser.

Gennem kurset får du udover kendskab til ASL også via dette kendskab 
fornemmelse for andre landes tegnsprog, fordi du vil efter kurset vil have to 
nationale tegnsprog med i bagagen. Du vil opnå en bedre forståelse af tegnsprog 
generelt, også internationale tegn. Du vil modtage et diplom efter endt 
kursusforløb.



M A X  6

Vi ønsker at sikre en høj kvalitet på 
vores kursus, og derfor vil der max. 
være 6 kursister pr. hold. Optagelse 
følger først til mølle princippet, så 
skynd dig at sende din tilmelding.

6 . 0 0 0  K R

Vi udbyder kurset til 6000 kr. pr. kursist 
- og det er inklusiv forplejning (let 
aftensmad), drikkevarer, materialer, 
undervisning og kursusbevis.

A N T A L  &  P R I S

Ønsker du at tilmelde dig til kurset, så skal du tilmelde dig på sw@tegnsprogstolken.dk 
senest d. 3. februar kl. 12.00, og senest d. 2. juni kl. 12 (for ASL Advanced).

T I L M E L D I N G

”Jeg var på ASL-kursus afholdt af 
Tegnsprogstolken.dk, i foråret 2014. Det 
var en rigtig fed oplevelse. Dels formåede 
de at gøre stemningen afslappet og rigtig 
hyggelig, og det var vigtigt for mig idet at 
det lå efter arbejde.

Derudover var Mads, som var vores 
underviser, super sød og engageret.
Selvom vi kun lige fik en smag for ASL, 
synes jeg bestemt jeg gik derfra med en 
udvidet kompetence og helt bestemt lyst 
til at lære meget mere. Kunne sagtens 
finde på at meld mig på et nyt hold 
hvis det blev slået op og kan sagtens 
anbefale andre at tage et hold hos 
Tegnsprogstolken.dk”

Emilie Lykfeldt,
Teto.nu

U D T A L E L S E R

Vi sender en mail tilbage med bekræftelse på tilmelding. ”De heldige” 
seks, der får plads på et hold, vil modtage en faktura samt et detaljeret 
program. Vi gennemfører kun ved min. fire tilmeldinger pr. hold.

1 2DIT NAVN 
OG FIRMANAVN

HVILKET HOLD DU ØNSKER 
AT TILMELDE DIG 

Vi håber, at du finder tilbuddet spændende og bæredygtigt i en branche, hvor der 
ikke findes mange faglige tilbud. 

”Jeg deltog i et kursusforløb i ASL 
(Amerikansk tegnsprog) under Søren 
Winkel, og med Mads J. Pedersen som 
underviser i 2013. Selvfølgelig bliver 
man ikke flydende ASL-bruger på 4 x 3 
timer, men jeg var imponeret over hvor 
meget, vi nåede. Filosofien mindede lidt 
om det, man gør på tolkeuddannelsen; 
nemlig at undervise i ASL og amerikansk 
døvekultur - på ASL - og med masser 
af aktiviteter hos os deltagere blandet  
med oplæg fra underviser var det aldrig 
kedeligt.

Et par uger efter kursusforløbet faldt jeg 
over et dokumentarprogram hvor døve 
amerikanere udtalte sig på ASL. Her 
kunne jeg konstatere, at jeg havde lært 
noget fra kurset – og jeg kunne, 
om ikke aflæse alt – så dog hænge 
med og genkende en del tegn og 
tegnsprogsprincipper”

Vibe Michelsen, 
selvstændig

“ E M I L I E“ V I B E


