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Pernille Garde Abildgaard: Pernille Garde Abildgaard: 
“The Go-To Girl for Burning Down“The Go-To Girl for Burning Down
The Hamster-wheel”The Hamster-wheel”

I 4. episode besøger vi Pernille Garde Abildgaard. Hun
er på en mission: At $nde ud af, hvordan vi kan skabe
et bedre arbejdsliv - også for freelancere og
selvstændige. 

Pernille er forfatter og foredragsholder, og så er hun
frem for alt en kvinde med en mission: Hvordan kan vi
bryde ud af hamsterhjulet og $nde fokus. Hun har
skrevet bogen “Fokus giver frihed” og senest “Manden
der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere
lykkelige” om virksomheden IIH Nordic, der har indført
$redages arbejdsuge. Pernille er blevet “The Go-To Girl
for Burning Down The Hamster-wheel”, og hun
fortæller, hvordan man som freelancer kan $nde fokus
og arbejdsglæde. 

Historien starter en dag, hvor der var tremmer for
Pernilles kontorvindue, en dag hvor det gik op for
Pernille, at hamsterhjulet havde taget styringen over
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hendes liv. 

Lyt t i l  podcasten nuLyt  t i l  podcasten nu

Freelancere på fer ieFreelancere på fer ie

Sådan holder vi (helt!) friSådan holder vi (helt!) fri
Hvordan holder man ferie, når man som selvstændig eller freelancer
ikke har en chef til at sende sig hjem? Ulrik Jantzen (billedet), Louise
Skøtt Gadeberg, Jens Jessen og Hanne Mølby Henriksen fortalte i
2018, hvordan de gør.
Læs her, hvordan de holder ferieLæs her, hvordan de holder ferie
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