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Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

FRI FUGLS DAGBOGFRI FUGLS DAGBOG
Dyner, inkasso, juletekster ogDyner, inkasso, juletekster og
skibe i søenskibe i søen

MandagMandag
Bagud! Det er cirka her, jeg begynder. Jeg gav mig selv
en halv fridag i fredags, så der ligger en bunke e-mails,
jeg skal svare på, før jeg kan komme i gang med ugen. 

En af mine kunder har sendt mig info til nogle
websitetekster, jeg skal skrive for hende, og samtidig
skal jeg aftale et besøg hos to fotografer med en ledig
kontorplads, jeg overvejer at leje næste år.
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Essay: Det startede med etEssay: Det startede med et
skattesmækskattesmæk

I efteråret 2020 Tk jeg diskusprolaps – igen. Jeg har
ikke valgt at være disponeret for det lort, men jeg kan
vælge at passe bedre på mig selv. Her er beretningen
om nogle af de mange dumheder, man kan begå som
selvstændig, og som kan koste på helbredet.

Læs essay fra Nina Tr ige Andersen om smer ter  og skattesmækLæs essay fra Nina Tr ige Andersen om smer ter  og skattesmæk
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Nye podcasts på vejNye podcasts på vej

I januar 2021 starter en ny sæson af podcasts med
freelancere og selvstændige til inspiration og
underholdning. 

Fik du hørt dem alle fra 2020?

Hør podcast med freelancere og selvstændigeHør podcast med freelancere og selvstændige

Efteruddannelse: Søg penge nuEfteruddannelse: Søg penge nu

Medlemmer af FreelanceGruppen kan til og med d. 22.
januar 2021 søge økonomisk støtte til efteruddannelse
i kassen for trykt område. Men du kan også læse mere
om en anden pulje i denne artikel.

Læs mere om at  søge penge t i l  efteruddannelseLæs mere om at  søge penge t i l  efteruddannelse
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