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TEMA: Undervisningssucces
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TEMA: Få succes med undervisning

Erfaren underviser: "Jeg kan finde på at kaste Mars-barer igennem lokalet."

Sig farvel til nerver og præstationsangst. Lær at tryllebinde dine kursister. Få inputs til at starte din egen
undervisningsforretning, hvis du går og drømmer om dét. Få inspiration, tips og tricks fra erfarne undervisere.

Kort sagt: Med dette tema sætter vi fokus på freelancere, der underviser! Rigtig god læselyst.

Fold temaet ud her

Morten Bergholt: Nordiske nyheder
Foto: Per Daugaard

Nye nordiske normer nærmer sig

Nye tider, nye skikke: Det nordiske freelancesamarbejde er under
forandring. 

Årets nordiske freelanceseminar er aflyst, men det er på ingen måde
ensbetydende med, at det nordiske samarbejde er lagt på is,
tværtimod. 

En fællesnordisk arbejdsgruppe er nedsat og skal formulere nye
rammer for det tværnationale freelancesamarbejde.

Derfor skal der ske noget!

Kom SÅ i gang med WordPress

WordPress er megapopulær og ikke uden grund. Systemet indeholder
utallige muligheder for relativt let at lave lækre hjemmesider. 

De mange designoptioner kan dog også virke overvældende. På dette
kursus får du styr på det grundlæggende og kan gå fra kursets dag to
med en indbydende hjemmeside, der fungerer!

Skynd dig at melde dig til - der plejer at blive hurtigt udsolgt

Bolette Obbekær er kursusleder
Foto: Privat

Fire fra 800

I skrivende stund er der 796 friske følgere på vores Facebookside.
Kom med i klubben, der er masser af plads. Her får du del i
freelancerelevante artikler, nyheder, arrangementer og meget mere.

Du er kun et tryk fra at synes godt om FreelanceGruppen på Facebook.
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Vil du være følger nummer 800?
Illustration: Facebook

Kaotisk start for ny barselsfond for selvstændige

I sidste uge modtog alle selvstændige og honorarmodtagere en opkrævning til den nye barselsfond for
selvstændige. Men nu trækkes en række opkrævninger tilbage

Den nye barselsfond for selvstændige (BUS) er fra og med september 2015 med til at udligne noget af den
økonomiske byrde ved at holde barsel. Alle selvstændige uanset køn og alder skal bidrage til fonden, men
BUS har fået en svær start med rod i opkrævningerne, og det har givet ekstra pres på telefonerne i DJ.

Sådan forholder det sig lige nu...
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