
HTML version Tekstversion

Gra$k: Bo Sørensen

Fik du besvaretFik du besvaret
medlemsundersøgelsen? medlemsundersøgelsen? 
Deadline er 17. august kl. 23.59Deadline er 17. august kl. 23.59

Start undersøgelsen - lodtrækningspræmie for 5000 kr.

Mønstre i besvarelserneMønstre i besvarelserne
FreelanceGruppens medlemmer fordeler sig på over 20
forskellige fagligheder med Kest inden for skrivende
journalistik, kommunikation og foto. Rigtigt mange
arbejder med video og undervisning, mens omkring
hver femte er forfatter. 

Hver tiende er autodidakt, næsten 40 procent er
uddannet fra DMJX, og resten kommer fra et væld af
uddannelsesmæssige baggrunde – og en del arbejder
også inden for andre områder end medier og
kommunikation, enten på løse vilkår eller i
deltidsansættelser.

Tre ud af $re er enten meget tilfredse eller tilfredse
med tilværelsen som freelancer/selvstændig, men der
er mange ting, der kunne være bedre – ikke mindst
honorarniveauer. 
Over 40 procent tjener på den gode side af 350.000 om
året, men næsten hver femte tjener faktisk under
120.000 kr. om året.

Det betyder, at en femtedel af FreelanceGruppens
medlemmer på grund af beløbsgrænsen har været
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udelukket fra coronahjælpepakker, hvis de havde brug
for at søge dem – og Kere end 60 procent oplevede at
miste opgaver, da landet lukkede ned. Færre end hver
fjerde oplever, at opgavemængden er ved at vende
tilbage til samme niveau.

Derfor er det Derfor er det vigtigt at svarevigtigt at svare
Ovenstående er nogle af de foreløbige resultater fra
FreelanceGruppens medlemsundersøgelse, som indtil
videre knap 25 procent har besvaret. Hvis du ikke har
fået det gjort endnu, så skynd dig at udfylde den –
deadline er 17. august 23.59, og du kan stadig være
med i lodtrækningen om et gavekort på 5000 kr. til
efteruddannelse. Jo højere svarprocent, desto mere
solide resultater, og desto bedre kan FreelanceGruppen
og DJ bruge resultaterne til at arbejde for forbedringer
for os alle sammen.

Star t  undersøgelsen nuStar t  undersøgelsen nu

PodcastPodcast

På en tur med FreelanceGruppen får Louise en
advarsel fra sin krop. Hun slår hovedet, og med det
slag får hun en alvorlig påmindelse om, at hun har haft
for travlt. Hun skal passe på sig selv, og lære at sige
nej.
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I episode 6 af podcasten er FreelanceGruppen taget til
Bornholm, hvor vi møder Louise Skøtt Gadeberg. Hun
er journalist, og hun arbejder med kommunikation. Det
er et valg, hun har taget; et valg der har bragt hende til
Bornholm, hvor hun har fundet arbejdsro og en niche.
Louise har lovet sig selv, at hun som selvstændig aldrig
vil sige nej til en opgave - af frygt. Men hvad gør man
så, når kroppen siger nej. Efter turen med
FreelanceGruppen til Finland siger hendes krop fra.
Hun slår hovedet, stressen slår ned, og hun må
gentænke sit arbejdsliv. Derfor øver hun sig i dag på at
sige nej, og turde sige ja - også til de opgaver, der ligger
lidt udenfor komfortzonen.

Lyt t i l  podcastenLyt  t i l  podcasten

Kom med til CoffeeBreakKom med til CoffeeBreak
- online 21. aug. kl. 15-16- online 21. aug. kl. 15-16

Første CoffeeBreak handler om, hvordan vi har levet og
lever med corona-situationen som freelancere og
selvstændige. Vi har inviteret Marianne Bækbøl, der
deler sine erfaringer: Hvordan hun er kommet igennem
de seneste måneder, både professionelt og privat.
Hvad har hun kæmpet med - og hvad har hun lært?

Vi runder af med en fælles snak om, hvordan vi er
kommet gennem Corona, og vi prøver sammen at blive
klogere på, hvordan vi kan bruge den særlige situation
fremadrettet. Alle får mulighed for at dele erfaringer;
men du kan også blot være med på en lytter.
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En åben kaffepause for FreelanceGruppens
medlemmer
CoffeeBreak faciliteres af Cecilie Marie Meyer og
Nicolai Zwinge fra FreelanceGruppens bestyrelse.
Undervejs opfordrer vi deltagerne til at byde ind og dele
deres egne erfaringer om Corona-situationen.
CoffeeBreak er desuden oplagt, hvis du ikke har
deltaget i FreelanceGruppens tilbud før, men er
nysgerrig på at blive en del af fællesskabet.

CoffeeBreak er online og kan tilgås via et Zoom-link,
som tilsendes deltagerne på forhånd. Med CoffeeBreak
inviterer vi også FreelanceGruppens medlemmer til at
komme med bud på, hvad de ønsker at tale om.

Eksklusivt
NB: CoffeeBreak er kun for FreelanceGruppens
medlemmer.

Tilmeld t i l  CoffeeBreak 21.  augustTi lmeld t i l  CoffeeBreak 21.  august

Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser
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