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GLÆDELIG JUL!!

FREELANCEGRUPPEN.DK | NYHEDSOVERSIGTEN | AFMELD

FreelanceGruppen ønsker dig en rigtig glædelig jul!
Når gaverne er delt ud, maden spist og familien sendt afsted, er det tid til fred og fordybelse i alt det, du ikke
fik læst af freelancegodter i løbet af året.

Så værs'go: Her er et lille udpluk af vores temaer og nederst nogle af de vigtigste sider på vores hjemmeside.

Først skal du lige have et par vigtige datoer:
16. januar - Tal Til Øjet - visuel konference i København 
4.-6. marts - Freelance Seminar 2016 - tilmeldingen starter 10. januar. 
17.-18. april - Fagligt Forum - DJ's politikforberedende forsamling

God fornøjelse og glædelig jul! 
Webredaktionen Marie Bille og Marianne Bækbøl

Juni-temaet: Ny freelancer?
Her skrev vi om masterplaner, der kan strukturere tiden for dig, når du
som ny freelancer står alene med ansvaret for at nå det hele. 

Der var også artikler om, hvordan du skaffer de første kunder, hvordan
det kan styrke din forretning at holde fokus og om andres grunde til at
vælge det gode freelanceliv.

Er du ny, så læs her!

Iben Haugaard: Man bestemmer selv
Foto: Das Büro

Gode råd fra forhandlingsekspert
Malene Rix
Foto: Elisabeth Dahlberg

Det vigtige tema: Pris og forhandling
Dette tema var fyldt med gode forhandlingstips og grundig hjælp til at
beregne dine priser. 
Hvis du ikke fik det læst, så kan du nu klæde dig på til forhandlingen
med din næste kunde!

Bliv meget klogere på pris og forhandling her

Du behøver ikke at være alene:

Freelancefællesskaber er fede
Et af vores første temaer handlede om freelancefællesskaber. Der kan
du blandt andet læse om, hvor værdifuldt det kan være både socialt og
økonomisk at arbejde sammen med andre. 
Eller om hvordan man i Sverige har oplevet at sammenhold har givet
større honorarer.

Direkte til freelancefællesskaberne

Freelancefællesskabet Tank: Vi tør
byde ind på større opgaver. 
Foto: Tor Birk Trads
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DJ's vejledende vilkår - Dine vigtigste arbejdsredskaber
Her finder du alt om vilkårene for freelancere lige meget om du laver almen journalistik, specialviden, pr- og
kommunikation eller for eksempel undervisning. Læs om mindstepriser, parraleludgivelser, digitale
udgivelser, ulempetillæg, annullerede aftaler og ikke mindst om ophavsret!

Find alle de vejledende vilkår her

Brug DJ's aftaleskabeloner, når du skal indgå gode aftaler
Som freelancer, selvstændig, projektansat, konsulent eller anden form for selvbeskæftiget formidler, er det
vigtigt, at du har styr på ordrebekræftelse, lønopgørelse, faktura, samarbejdsaftaler mm. Det er kedelige ord,
men det nytter at kende til dem. DJ har lavet nogle skabeloner, du kan lade dig inspirere af.

Aftaleskabeloner af enhver karakter

HUSK VORES MEDLEMSTILBUD
- DE ER TIL DIG!
Vocast, Retriever, Tid og Sted, Mediawatch, Bogmarkedet og
Videotool. For ikke at tale om La Oficina, Infomedia og barselsfond. 
Bliv klogere på hvad alle disse navne handler om af medieovervågning,
kalenderinfo, videoopbevaring og meget andet! 

Find alle FreelanceGruppens gode medlemstilbud her!

Illustration: Facebook

Husk, at vi også er på Facebook
Vi er lige rundet følger nummer 900! Det er stort for os - tak for jeres
opbakning.

Vil du være nummer 901? Tryk her og kom direkte til Facebook-siden

FreelanceGruppen      •    Tlf: 3342 8000    •    formanden@freelancegruppen.dk    •    www.freelancegruppen.dk
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