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Bo Sørensen

Rebecca Brincker

Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Start året online
Januar er præget af travlhed, så vi har tænkt i online

kurser, der måske i højere kan planlægges ind i en travl
hverdag.

Husk, at du kan få din rejse refunderet ved fremmødekurser, hvis du rejser på
tværs af landet.

Er kurset fuldt besat, så skriv dig endelig på venteliste. Der er stor mulighed for
at komme med. Samtidig giver det os som arrangører en fornemmelse af, hvor

populært kurset er, så der måske er mulighed for at lave det samme kursus
igen.

Og husk, at alle kurser er gratis men med no-show-fee. Så husk at melde afbud
på event@journalistforbundet.dk

https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/trends-og-tendenser-paa-instagram-i-2023


Daniel Schultz Madsen

Trends og tendenser på Instagram i
2023

12. januar 2023 09:00-10:00 online på Zoom
Kurset er gratis for Freelancegruppens medlemmer

Vi kigger ind i krystalkuglen for 2023: Hvilket indhold
virker? Er Reels stadig det helt store? Og hvad med
hashtags? Hvordan skal man adskille sig blandt det
store udvalg? Og hvad bliver de store nyheder på
platformen?

TILMELD DIG KURSET HER

Morgeninspiration: De 7 elementer
du skal have på din hjemmesides
forside

24. januar 2023 09:00-10:00 online på Zoom
Kurset er gratis for Freelancegruppens medlemmer

https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/trends-og-tendenser-paa-instagram-i-2023
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/mrgeninspiration-de-7-elementer-du-skal-have-paa-din-hjemmesides-forside


Helga C. Theilgaard

Forsiden på din hjemmeside skal give dine besøgende
et overblik over hvad du kan gøre for dem, hvorfor,
hvordan og hvem du er.

TILMELD DIG KURSET HER

Morgeninspiration:Tips & tricks til
bedre e-mail håndtering

24. januar 2023 09:00-10:00 online på Zoom
Kurset er gratis for Freelancegruppens medlemmer

Sådan undgår du at drukne i e-mails (eller bruge
uforholdsmæssig lang tid på dem). Underviser er
Pernille Garde Abildgaard, der er specialist i personlig
og kollektiv effektivitet

https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/mrgeninspiration-de-7-elementer-du-skal-have-paa-din-hjemmesides-forside
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/morgeninspirationtips-tricks-til-bedre-e-mail-haandtering


TILMELD DIG KURSET HER

Januar

12. januar 2023 09:00-10:00 – online på Zoom

Trends og tendenser på Instagram i 2023
Vi kigger ind i krystalkuglen for 2023: Hvilket indhold virker? Er Reels stadig det helt store? Og hvad
med hashtags? Hvordan skal man adskille sig blandt det store udvalg? Og hvad bliver de store
nyheder på platformen?

20. januar 10-16 i Aarhus (venteliste)

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.

24. januar 09:00-10:00 online på Zoom

Morgeninspiration: De 7 elementer du skal have på din
hjemmesides forside
Forsiden skal give dine besøgende et overblik over hvad du kan gøre for dem, hvorfor, hvordan og
hvem du er.

30. januar 2023 09:00-10:00 online på Zoom

Morgeninspiration:Tips & tricks til bedre e-mail
håndtering
Sådan undgår du at drukne i e-mails (eller bruge uforholdsmæssig lang tid på dem). Underviser er
Pernille Garde Abildgaard, der er specialist i personlig og kollektiv effektivitet

Februar

8. februar 10-16 i København

Workshop om Facebook og Meta
Hvordan bruger jeg Meta? Hvad koster Facebook-annoncering? Hvad er CPM? Hvordan laver jeg en
god annonce? Hvordan målretter jeg min annonce efter min målgruppe?

14. februar 2023 09:00-12:00 online på Zoom

Bolettes Blandede Bolcher
Vi kommer ind på både indhold og design.

20. februar 10-16 i København

Sådan får du penge til dit projekt
Har du prøvet at droppe et stærkt journalistisk projekt, fordi du ikke kunne �nansiere det? Så er du
ikke alene. Men det kan lade sig gøre at skaffe midler hos fonde. Thomas Aue Sobol vil guide dig i,
hvad den gode ansøgning skal kunne.

24. februar 10-16 i Aarhus

Workshop om Facebook og Meta
Hvordan bruger jeg Meta? Hvad koster Facebook-annoncering? Hvad er CPM? Hvordan laver jeg en
god annonce? Hvordan målretter jeg min annonce efter min målgruppe?

27. februar 10-16 i Aarhus

Sådan får du penge til dit projekt
Har du prøvet at droppe et stærkt journalistisk projekt, fordi du ikke kunne �nansiere det? Så er du
ikke alene. Men det kan lade sig gøre at skaffe midler hos fonde. Thomas Aue Sobol vil guide dig i,
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Afmeld:
Ønsker du ikke at
modtage nyhedsbrevet
længere, kan du afmelde
her

Kontakt forperson for FreelanceGruppen, Sus Falch, på forpersonen@freelancegruppen.dk

hvad den gode ansøgning skal kunne.
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