
HTML%version Tekstversion

Temafoto: Tor Birk Trads DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

TEMA:ETIK

FREELANCEGRUPPEN.DK | NYHEDSOVERSIGTEN | AFMELD

Deltagere Nordisk Minitopmøde 2015
Foto: Hannah Onttonen

NYT NORDISK SAMARBEJDE
Stærkere, tættere og mere målrettet. Det er ønsket og håbet for
samarbejdet mellem de nordiske freelance-organisationer.

Repræsentanter for freelancere i Sverige, Norge, Finland og Danmark
har netop været samlet i Norge for at drøfte en helt ny model for det
nordiske samarbejde. Og her var der enighed om en reform af
samarbejdet.

Læs mere

HUSK BARSELSFONDEN
FreelanceGruppen har sin egen barselsfond. Du kan søge om kr. 125,-
pr. dag i 28 uger til hjælp til dagligdagen som forældre til en lille ny.
Både kvinder og mænd kan søge. Du kan også søge om penge fra
barselsfonden, hvis du adopterer et barn. 

På hjemmesiden finder du vedtægter og regler for ansøgning og
udbetaling.

Læs om barselsfonden (og andre gode medlemstilbud) her Vi har andre gode medlemstilbud -
find dem alle på hjemmesiden

TEMA: 
ETIK NÅR DU KOMBINERER JOURNALISTIK OG KOMMUNIATION
Flere og flere freelancere kombinerer deres forretning og laver både journalistik og kommunikation. 
Det giver penge i kassen, men kaster det også en række etiske udfordringer af sig, som vi sætter fokus på i
dette tema. 

Læs hvad mediejuristen, freelancekonsulenten og skribenterne siger om fordele og fælder ved at kombinere. 

LÆS MERE...
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Sune: "Kommunikation, nææh tak."
Foto: Tor BIrk Trads

"Journalistik er
verdens bedste
fag"
SUNE GUDMUNDSSON,
journalist i kooperativet TANK,
opsøger ikke
kommunikationsopgaver, for
journalistik er verdens bedste
fag, mener han.

LÆS MERE...

Lone: "De gode historier skal ud."
Foto: Sonnich Jensen

"Jeg vil løse
problemer"
LONE BOLTER RUBIN,
selvstændig journalist og
kommunikationsrådgiver, vil
ikke være kritisk journalist. Hun
vil løse problemer frem for at
skabe konflikter.

LÆS MERE...

Nanna: "Man skal tænke sig om."
Foto: Rasmus Malmstrøm

"Det er en gråzone"
NANNA BALSLEV,
freelancejournalist, takkede nej
til at portrættere en musiker i et
dagblad, fordi hun tidligere
havde skrevet en
pressemeddelelse for ham.

LÆS MERE...

"Journalistfaget er håbløst bagud"
Vi har ingen faste retningslinier for, hvornår en journalist er inhabil.
Journalistfaget burde overveje at få sit eget branchebegreb, siger
forskningschef i medieret ved DMJX.

LÆS MERE...

Ekspert i mediejura Vibeke Borberg
Foto: Anders Hviid

Find os på Facebook
i en lind strøm bliver medlemmer og andre interesserede ved med at
trykke på synes-om-knappen og vi er tæt på de 900 følgere på
Facebook. 

Vi tror selv, at det er fordi vi deler gode links, artikler, arrangementer og
alt muligt andet freelancerelateret stof

Direkte til Facebook-siden
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