
Forslag til FreelanceGruppens generalforsamling 2020 

Forslag: Bedre muligheder for efteruddannelse 

Forslagsstiller: Lene Rimestad 

Forslag: FreelanceGruppens bestyrelsen skal i 2020 og de kommende år arbejde for at forbedre 

freelanceres muligheder for at tage og få tilskud til at tage efter- og videreuddannelse i og uden 

for DJ. 

Arbejdet består af to dele. Der skal arbejdes for forbedrede muligheder for finansiering, så 

freelancere enten kollektivt finansierer hinandens efteruddannelse, eller der bruges penge fra 

sikringsfonden eller andre kilder. Og der skal arbejdes for et øget udbud og øget adgang til 

efteruddannelse som freelancer. 

Baggrund/motivation: 

Lige nu har modtagere medlemmer af FreelanceGruppen tilbud om korte, gratis kurser af 1-3 

dages varighed. Kurserne er gratis, og alle kan søge kurserne. Først til mølle-princippet gælder for 

tilmelding, og kurserne bliver hurtigt udsolgt. 

Freelancere kan også søge om støtte til ME-kurser, så de betaler det samme, som et medlem af 

Pressens Uddannelsesfond betaler for at sende sine medlemmer på kursus. 

Jeg har både undervist og selv deltaget i kurser, udbudt af FreelanceGruppen. Jeg synes, at 

kursusvirksomheden og tilgangen til efter- og videreuddannelse ikke kun i FreelanceGruppen, men 

i hele DJ trænger til en kritisk gennemgang og en kortlægning, så de nødvendige ressourcer er til 

rådighed og bruges bedst muligt. Især fordi mange kursusfinansierende ophavsretsmidler ikke 

længere er til rådighed efter årsskiftet.  

Kurserne i FreelanceGruppens regi evalueres ikke systematisk og grundigt. Der er ingen 

optagelseskriterier for deltagerne, der får plads efter først til mølle-princippet. Det er gratis og på 

alle måder uforpligtende. 

FreelanceGruppen er også blevet kritiseret for at planke kurser fra ME og udbyde dem frem for at 

øge støtten til, at medlemmerne kan tage kurser, som de er udbudt fra ME. 

Jeg vil gerne spørge, om det er den rigtige måde at udbyde efteruddannelse på? Er det den rigtige 

måde at bruge de ressourcer, vi kollektivt har til efteruddannelse? Hvem får hvad ud af denne 

form for kurser? 

Kursernes indhold er måske mindre gode, end hvis man stillede flere krav til undervisere og 

deltagere, og for eksempel evaluerede kurserne, og sørgede for, at deltagerne skulle skrive en 

motiveret ansøgning eller i hvert fald godtgøre, hvorfor kurset gav mening for deres forretning. 

Skal de samme mennesker kunne tage et ubegrænset antal kurser? 

Mine personlige erfaringer. Jeg har undervist på et par kurser. Jeg oplevede, at deltagerne var 

ekstremt blandede. Nogle havde bare brug for en dag væk fra trummerummen som selvstændig 



eller måske-selvstændig-mens-jeg-leder-efter-fast-arbejde, men vidste ikke helt, hvad de skulle 

bruge det til. Andre var topmotiverede. Og jeg har også deltaget i nogle kurser. På et kursus kom 

en ret uforberedt underviser 40 minutter for sent. Kursisterne skulle have forberedt et oplæg, som 

skulle diskuteres i grupper. Kun tre ud af 12 havde noget som helst med. Det var efter det kursus, 

at jeg opgav at deltage i flere af dem. Det bliver meget nemt en helt uforpligtende gang 

kaffeslabberas uden det store faglige udbytte. 

Jeg synes, at det virker som spild af penge, hvis de, som har brug for opkvalificering, ikke får den, 

mens folk, der bare gerne vil hygge sig, får det ene kursus efter det andet. 

Jeg kan godt se, at det hurtigt kan udvikle sig til et stort og besværligt bureaukrati, men med mit 

forslag vil FreelanceGruppens bestyrelse være forpligtet til at se nærmere på, hvordan man kan 

arbejde mere systematisk for kvalificeret efter- og videreuddannelse af medlemmerne frem for at 

putte penge i noget uden at vide, om det gør en forskel for nogen. 

Jeg mener, at der skal arbejdes for, at FreelanceGruppen fortsat udbyder kurser, der primært 

henvender sig til nye freelancere og freelancere uden større økonomisk indtægt. De kurser skal 

være gratis eller koste meget lidt og med no show fees. Men der skal også være mulighed for 

videreuddannelse af erfarne freelancere, der har brug for opkvalificering inden for specifikke 

områder. Disse kurser kan være ME-kurser eller udbudt af andre organisationer, som via 

FreelanceGruppen udbydes til en endnu mere fordelagtig pris for medlemmerne. 

 


