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Det er nu gratis at deltage i
FreelanceGruppens kurser

Ny viden og netværk med kolleger er vigtigt.
 

Vi synes, så mange som muligt skal have mulighed for
at deltage i Freelancegruppens kurser, så vi har

besluttet at gøre det gratis at deltage i alle kurser i en
periode. Og du får stadig transporten betalt, hvis du

kommer langvejs fra. 

Så kig listen over aktuelle kurser igennem herunder, og
meld dig til allerede nu.

 
Det gælder for kurser arrangeret af Freelancegruppen. Og du skal være

medlem af Freelancegruppen for at deltage.
 Har du allerede meldt dig til et kursus og betalt, sørger vi for, at du får pengene

tilbage, og stadig deltager i det du har tilmeldt dig til.
 

Der vil dog være længere kurser der koster et mindre beløb. 
 



Presse

Bliv stærkere til pressearbejdet

København, 24. oktober 2022 10:00-13:00 
Aarhus, 8. november 2022 10:00-13:00 

En formiddag for dig, der gerne vil have �ere – og
bedre – presseopgaver i freelance ordrebogen.

Julie Lindegaard giver dig på tre timer et brush up på:
Sådan sælger du historier ind til medierne
Sådan forbereder du dine kunder på omtale
Den store tjekliste til dit pressearbejde
Presse og sociale medier

TILMELD DIG KURSET I KØBENHAVN HER

TILMELD DIG KURSET I AARHUS HER

https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/koebenhavn-bliv-staerkere-til-pressearbejdet
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/aarhus-bliv-staerkere-til-pressearbejdet


Helga C. Theilgaard

Effektiv freelancer med overskud

København, 15. november 2022 10:00-16:00

Workshoppen lærer dig at planlægge din arbejdsuge,
så du får styr på din tid og overskud i hverdagen – du
lærer at arbejde MED din hjerne.

TILMELD DIG KURSET I KØBENHAVN HER

Alle arrangementer i oktober

13. oktober kl 10-13 i København (Aarhus i november)

LinkedIns blog – brug længere artikler til at skærpe din
synlighed effektivt.
En ofte overset mulighed for at markere sig som kyndig på sit felt er LinkedIns publiceringsfunktion,
der kaldes artikler, men som kursusleder Abelone Glahn kalder blog.

24. oktober kl. 10-13 i København

Bliv stærkere til pressearbejdet
En formiddag for dig, der gerne vil have �ere - og bedre - presse-opgaver i freelance ordrebogen.

27. oktober 10-13 i København (Arhus i november)

Sådan forhandler og (pris)sætter du dit værd!
Sådan prissætter du dit arbejde. Sådan forhandler du. Og sådan holder du fast i, hvad du er værd. 12
bud om at forhandle - primært for dig som ny freelancer/selvstændig.

27. oktober 17-18.30 i Aarhus

Forfatterlounge: Find din indre digter
Få konstruktiv hjælp og et motiverende skub til at tage hul på digterdrømmene, når Forfatterlounge
den 27 oktober rykker til Aarhus for at sætte fokus på lyrik.

 

https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/effektiv-freelancer-med-overskud-7
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/linkedins-blog-brug-laengere-artikler-til-skaerpe-din-synlighed-effektivt
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/koebenhavn-bliv-staerkere-til-pressearbejdet
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7. oktober 10-13 i København

Succes med Instagram i 2022 (venteliste)
Hvilket indhold virker? Er Reels stadig det helt store - og hvordan bruger man dem? Og hvad med
stories? Fungerer det redigerede eller uredigerede indhold bedst? Og hvad er og bliver de store
nyheder på platformen?

Alle arrangementer i november

1. november 11-14 i Aarhus

Aarhus: SEO: Søg, og du skal �ndes
– En introduktion til søgeordsanalysen og Rank Tracking.

8. november 10-13 i Aarhus

Bliv stærkere til pressearbejdet
En formiddag for dig, der gerne vil have �ere - og bedre - presse-opgaver i freelance ordrebogen.

9. november 9-10 online på Zoom

Styrk dine udsagn
Alt for mange skriver svage udsagnsled – selv om det er her, udsagnet får sin styrke. Uanset om du
beskriver, argumenterer eller fortæller, så ligger styrken her.

14. november 10-13 i Aarhus

LinkedIns blog – brug længere artikler til at skærpe din
synlighed effektivt.
En ofte overset mulighed for at markere sig som kyndig på sit felt er LinkedIns publiceringsfunktion,
der kaldes artikler, men som kursusleder Abelone Glahn kalder blog. At skrive længere indlæg frem
for de korte statusopdateringer betyder ikke…

15. november 10-16 i København

Effektiv freelancer med overskud
Workshoppen lærer dig at planlægge din arbejdsuge, så du får styr på din tid og overskud i
hverdagen – du lærer at arbejde MED din hjerne.

22. november 10-13 i Aarhus

Sådan forhandler og (pris)sætter du dit værd!
Sådan prissætter du dit arbejde. Sådan forhandler du. Og sådan holder du fast i, hvad du er værd. 12
bud om at forhandle - primært for dig som ny freelancer/selvstændig.
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