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"En overlegen skid duer ikke"

"Den gode sparringspartner er vel den, der forstår at åbne døre inde i mig, så jeg kan se nogle flere
muligheder. Åbne de små hjerneceller i mig på en god ligeværdig, samarbejdende og respektfuld måde. Vi
skal være på bølgelængde. En overlegen skid, der skal fortælle mig, hvordan man skal gøre, duer ikke,
fortæller fotograf Claus Haagensen. 

Hvorfor overhovedet sparre med nogen? Få seks forskellige metoder til sparring, etiske regler i sparring og
tre gode historier om, hvordan du kan blive stærkere igennem kollegial sparring i dette tema.

Fold hele temaet ud her

Peblish: Crowdfund din artikel, før du
skriver

På det nye medie og crowdfundingsite Peblish.dk kan journalister
lægger artikelidéer op på sitet, som brugerne kan støtte med fx 10
kroner. Når finansieringen er på plads, skriver journalisten artiklen, som
bliver udgivet på websitet.

Se video fra lanceringen af Peblish

Joel Boukris på Sufragetten ved
Peblish's åbningsreception.
Foto: Michael Christophersen

Oktoberkurser

Der er stadig ledige pladser på flere af vores kurser i oktober. 

Bliv klogere på dit faglige selv på workshop om Impostor-syndromet, bliv på professionel på de sociale
medier, lær om Hootsuite eller InDesign for bogfolk og meget mere.

Gå direkte til kursusboksen på forsiden, den er fyldt med godter til dig.

Facebook kalder på dig!

Hvis du synes om os på Facebook får du hver uge nyheder, links til
arrangementer, bøger eller artikler. Alt sammen kun for freelancere.

Gå direkte til FreelanceGruppen på Facebook

Nyt medlemstilbud: Videotool

Arbejder du med videoproduktion og streaming, så har FreelanceGruppen et godt tilbud til dig.

FreelanceGruppen har indgået en aftale med firmaet NNTV A/S om adgang til medieserveren Videotool.
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Aftalen giver medlemmerne adgang til at administrere et videobibliotek, opbygge webtv-sider og streame live.
Videoer kan indlejres på egen hjemmeside eller tilgås direkte på Videotool.

Læs mere om Videotool her - og alle vores andre gode medlemstilbud

Temasiden - revisited

På temasiden ligger alle vores 'gamle' temaer. Der er masser af gyldig
og nyttig viden, du kan orientere dig i. Vi har lavet temaer om
crowdfunding, barsel, at være ny freelancer, pris og forhandling,
hvordan du bedst bruger de sociale medier i forretningsøjemed, om
freelancefællesskaber og flere andre. 

Gå direkte ombord i vores temaer Mød Malene Rix i temaet om pris og
forhandling.
Foto: Elisabeth Dahlberg
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