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Kære medlemmer af Visuelt Forum

l  Du kan nu tilmelde dig Visuelt Forums weekendkonference 2017, som afholdes den 11.-12. 
marts på Tune Kursuscenter syd for København. Den røde tråd gennem weekenden er ”Fremti-
dens grafiker”, og det koster 450 kr. at deltage. Læs mere og find tilmeldingslink på side 4-5. 

Vi har flere medlemsarrangementer klar til dig i årets første måneder: ”Bliv din egen bedste chef, 
kollega og medarbejder” handler om, hvordan vi kan lede os selv til et mere stabilt arbejdsliv 
med større arbejdsglæde og bedre økonomi. Vi gentager succes’en ”Kunsten i Folketinget”, hvor 
vi ser og hører om udsmykning af Folketingets gruppelokaler, udvalgsværelser med videre.  
”Den første gang” er et WordPress-kursus for begyndere. Endelig skal vi besøge udstillingen  
”Sex and the Sea” på Museet for Søfart i Helsingør. Læs om disse arrangementer på side 2-3.

l  Visuelt Forums medlemsarrangementer er velbesøgte, og siden vi indførte no-show-fee på 
100 kr., har vi minimeret antallet af udeblivelser uden afbud. Her på det sidste har vi desværre 
været ude for, at enkelte medlemmer møder frem til arrangementer uden at være tilmeldt. 
Det er uacceptabelt af flere årsager: Vi har ofte har ventelister til vores arrangementer, og det 
svarer til at ”springe over i køen” bare at møde frem. Endvidere er deltagerantallet beregnet ud 
fra det antal personer, som brandvæsenet tillader i lokalerne. Vi vil derfor fremover forbeholde 
os retten til at bortvise medlemmer, der dukker op til arrangementerne uden at være tilmeldt.

l  Dette er det niende nyhedsbrev, Visuelt Forum udsender i 2016. Men du kan også komme i 
kontakt med dine VIF-kolleger imellem nyhedsbrevene. I vores lukkede Facebook-gruppe er der 
opdateringer næsten dagligt. På det seneste har du kunnet læse om årets bogforsider, efterlys-
ninger af WordPress-tips, Pantone Colour of the Year, freelance julemingling, designer julemar-
keder og meget mere. Find os på https://www.facebook.com/groups/25810584370/

l  Med formand Karina Bjerregaards juleillustration vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytår.  
På gensyn i 2017!

Karen Hedegaard, 
redaktør af nyhedsbrevet
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ARRANGEMENTER

REJSEREFUSION

Som VIF-medlem uden for 
Movia-området kan du få 
rejseudgifter refunderet, når du 
deltager i Visuelt Forums arran-
gementer i København, ligesom 
du kan få det, hvis du bor uden 
for Aarhus bybus område og del-
tager i et arrangement i Aarhus.

Rejserefusion forudsætter, at 
du ikke får dækket dine udgifter 
på anden måde, f.eks. hvis de 
indgår i dit freelanceregnskab, 
eller din arbejdsgiver betaler.

Du kan maksimalt få refunderet 
et beløb, som svarer til DSB 
Standard. Husk at vedhæfte en 
kopi af billetten eller konto-
udskrift fra rejsekort. Kører du 
i bil, skal du angive prisen på 
tilsvarende togbillet på dsb.dk. 
Rejser du billigere end med DSB, 
f.eks. med fly eller bus, er det 
denne billetpris, du kan få dæk-
ket. Visuelt Forum dækker ikke 
rejser med Ryanair.

Rejserefusionen udbetales ved, 
at du efter arrangementet sen-
der en mail med oplysning om, 
hvilket arrangement du har del-
taget i, dokumentation for din 
rejseudgift og dit kontonummer 
til Visuelt Forums kasserer: 
kasserer@visueltforum.dk

ÆNDRINGER TIL DIT 
MEDLEMSKAB AF DJ

Har du ændret arbejdstitel, 
arbejdssted, mailadresse eller 
ønsker du at skifte special-
gruppe, specialforening eller 
kredstilhørsforhold? 
Så vil DJ gerne høre fra dig.

Gå ind på følgende link:
http://journalistforbundet.dk/
Medlemskab/Adresseandring-
mm1/

TJEN FLERE PENGE: BLIV DIN EGEN BEDSTE CHEF, 
KOLLEGA OG MEDARBEJDER

GOD VIRKSOMHEDSDRIFT FOR GRAFIKERE

Hvordan får vi det bedste ud af os selv, når vi 
føler os ramt af uforudsigelige arbejdstider, 
svingende indtjening og manglende efter-
uddannelse?

Den 17. januar deler grafisk designer Julie 
Asmussen ud af de resultater, hun er kommet 
frem til i sit afgangsprojekt fra en fleksibel 
diplomuddannelse i medieledelse ved DMJX. 
Kurset handler om, hvordan vi kan lede os 
selv til et mere stabilt arbejdsliv med større 
arbejdsglæde og bedre økonomi.

Gennem interviews med en række freelancere 
har Julie forsøgt at kortlægge såvel best prac-
tice som typiske faldgruber, herunder hvor-
dan freelancere kan lede sig selv og skabe de 

bedste forudsætninger for øget indtjening og 
bedre arbejdslivskvalitet.

Underviser: Julie Asmussen, freelancegrafiker og 
-illustrator, uddannet fra Danmarks Design-
skole, Institut for Visuel Kommunikation. 
Ekstern underviser ved DMJXs akademiuddan-
nelse i kreativitet og design samt anmelder og 
blogger på Journalisten.dk

Tid:  17. januar 2017, kl 17-20
Sted:  Gl. Strand 50, Kbh. K
Tilmelding:  www.conferencemanager.dk/

VIF17012017
Deltagere:  freelancere, selvstændige

Det er gratis at deltage, men melder du afbud 
efter 12. januar eller udebliver på selve dagen, vil 
der blive trukket et no-show-fee på 100 kr.

KUNSTEN I FOLKETINGET
Folketingets har en omfattende samling 
af fortrinsvis nyere kunst. Kunsten findes 
overalt i Folketinget, i udvalgsværelserne 
– hvor farvesætning og møblering sker i et 
samarbejde med kunstneren – og i partiernes 
mødelokaler, hvor partiernes egne ønsker har 
præget valget af kunstner og motiv.

Rundviser er Jens Christian Jacobsen, mange-
årig sekretær for Folketingets Kunstudvalg og 
forfatter til bogen ”Kunst på Borgen”. Bogen 
kan købes ved rundvisningen til 200 kr. 

Mange af værkerne kan ses som kom-
mentarer til det politiske liv, men de er alle 
godkendt af Folketingets kunstudvalg (med 
en enkelt undtagelse). Kunsten i Folketinget 
omfatter desuden den dekorative kunst, som 
indgår i bygningen, og den omfatter portræt-
terne af forhenværende statsministre og 
Folketingets formænd.

Efter rundvisningen gi’r VIF en bid mad i 
Snapstinget. Der er plads til 25 deltagere. 

Tid:   Mandag 23. januar kl. 16.45–ca. 20. 
Bemærk mødetid kl. 16.30.

Tilmelding:  senest d. 16.1.17: www.confe-
rencemanager.dk/VIF23012017

Mødestedet er besøgsindgangen ved Folke-
tingets hovedindgang. Gruppen skal gennem 
scanningssystemet samlet 15 minutter før 
omvisningen starter, dvs. mødetid er kl. 16.30.

Det er gratis at deltage, men melder du afbud 
efter 16. januar eller udebliver på selve dagen, vil 
der blive trukket et no-show-fee på 100 kr.

Foto
: Karen H

edegaard

mailto:kasserer@visueltforum.dk
http://www.conferencemanager.dk/VIF17012017
http://www.conferencemanager.dk/VIF23012017
https://journalistforbundet.dk/aendringer
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REJSETILSKUD  
TIL STUDERENDE

Studerende, der er medlem-
mer af Visuelt Forum, kan søge 
om rejsetilskud til studieture 
– foreløbig som en forsøgsord-
ning. Man kan søge 600 kr. i 
tilskud én gang i sin studietid, 
og man skal søge, inden stu die-
turen foregår. 

Er du studerende og skal på 
studietur, så indsend en kortfat-
tet ansøgning med budget 
og program til Visuelt  Forums 
kasserer, Karen Hedegaard –  
kasserer@visueltforum.dk

Studerende, som er i praktik på 
en arbejdsplads i Kreds 1, også 
kan søge kredsen om tilskud, 
læs mere: http://kreds1.dk/
Legater--tilskud/Tilskud/

BESØG MUSEET FOR SØFART I HELSINGØR  
OG SE UDSTILLINGEN SEX & THE SEA

Museet for Søfart i Helsingør viser udstillin-
gen ’Sex & the Sea’, som udforsker sømænds 
lyst, længsler, drømme og sexliv. Udstillingen 
er lavet af installationskunstner Saskia Bod-
deke og filminstruktør Peter Greenaway.

Udstillingen ser nærmere på myter og 
virkelighed, når den udforsker sømandens 
sagnomspundne liv på havet og havnen.

Tid: Onsdag den 22. februar kl. 16-
Sted:   M/S Museet for Søfart, Ny Kron-

borgvej 1, Helsingør. – Vi mødes ved 
hovedindgangen kl. 16.

Tilmelding: Du skal ikke tilmelde dig, bare 
mød frem. Har spørgsmål, kan du kontakte 
Sara Efazat på saraefazat@gmail.com

Husk dit pressekort. Det giver gratis adgang.

Når vi har set udstillingen, giver Visuelt 
Forum en tår at drikke i cafeen. Der vil også 
være mulighed for at se resten af museet.

Du kan få dækket dine transportomkostnin-
ger til Helsingør. Send kopi af din billet efter 
arrangementet til kasserer@visueltforum.dk

Museet for Søfart åbnede i 2013 i Helsingør 
Havn omkring en gammel tørdok fra 1892. 
Forud for åbningen lå fem års arbejde med at 
realisere det spektakulære byggeri, som den in-
ternationalt anerkendte tegnestue BIG med den 
danske arkitekt Bjarke Ingels i front stod bag.

Læs mere om museet: http://mfs.dk

DEN FØRSTE GANG. WORDPRESS FOR BEGYNDERE
Første gang du møder WordPress, kan det 
virke ret overvældende at skulle sætte sig ind 
i de mange funktioner. Det er svært at regne 
ud, hvor du skal begynde – og hvad du kan 
vente med at sætte dig ind i.

Kom og få et overblik over WordPress. Få svar 
på grundlæggende spørgsmål som:
• Hvad er forskellen på wordpress.org og 

wordpress.com?
• Hvor ligger WordPress, når jeg skal arbejde 

med det?
• Hvem ejer WordPress, og kan jeg gøre med 

det, hvad jeg vil?

Vi kommer til at kigge på “din første gang”: 
Hvor finder du WordPress, og hvad gør du 
efterfølgende med det. Du vil få det store 
overblik, men også svar på konkrete spørgs-
mål som:
• Hvordan styrer jeg designet på WordPress?
• Hov, mine ændringer forsvandt!
• Hvordan kan jeg arbejde med hjemme si-

den, uden at andre kan se, hvad jeg laver?

Kurset er for dig, der gerne vil møde Word-
Press og få styr på begreber og muligheder.
Lad computeren blive hjemme og se eksem-
pler på skabeloner og trends.

Underviser: Bolette Obbekær, selvstændig web-
designer. www.bedreweb.dk

Tid:  25. januar 2017 kl. 17-20
Sted:   DJ, Gl. Strand 44, Kbh. K
Tilmelding:   www.conferencemanager.dk/

VIF25012017

Det er gratis at deltage, men melder du afbud 
efter fredag 20. januar eller udebliver på selve 
dagen, bliver der trukket no-show-fee på 100 kr.

WORDPRESS. 
MOBILE FIRST
Glæd dig til den 2. marts, hvor 
Bolette Obbekær og Christina 
Fromberg fra webitricerne.dk 
underviser i WordPress med 
fokus på responsivt design og 
”mobile first”.

Flere bruger efterhånden deres 
smartphone til at gå på nettet 
og søge både oplysninger og 
inspiration på hjemmesiderne. 
Hvordan skal en side bygges op, 
hvad skal der være fokus på, når  
du skal tænke ”mobile first”?

Kurset er for dig, der kender 
WordPress og gerne vil udvide 
paletten til at jonglere med flere 
forskellige formater.

Kurset afholdes hos DJ på Gl. 
Strand i København, og tilmel-
ding åbner, når næste nyhedsbrev 
udsendes medio januar.

mailto:kasserer@visueltforum.dk
mailto:saraefazat@gmail.com
mailto:kasserer@visueltforum.dk
http://mfs.dk
http://www.bedreweb.dk
http://www.conferencemanager.dk/VIF25012017
http://kreds1.dk/Legater--tilskud/Tilskud/
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WEEKEND KONFERENCE 2017 MED FREMTIDSTEMA

Visuelt Forums weekendkonference 2017 
 afholdes lørdag-søndag den 11.–12. marts 
2017 på Tune Kursuscenter ved Greve 

Weekendkonferencen får ”Fremtidens gra-
fiker” som overordnet tema og rød tråd. Ud 
fra dette tema inviterer vi en række meget 
forskellige oplægsholdere, der fra hver deres 
vinkel viser, hvordan vores arbejdsmarked 
kan komme til at se ud i fremtiden.

Det er svært at spå om fremtiden. Men sik-
kert er det, at endnu flere af os vil komme til 
at arbejde som selvstændige/freelancere eller 
i korte projektansættelser. Hvordan ruster vi 
os til en fremtid, hvor lange faste ansættelser 
vil være et særsyn?

Tid:  Lørdag 11. marts 2017 kl. 11.00 –  
søndag 12. marts kl. 16.00

Sted:  Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 
Greve, syd for København

Tilmelding:  
www.conferencemanager.dk/VIF110317

Der er plads til 50 medlemmer af Visuelt 
Forum på weekendkonferencen.

PRIS OG INDKVARTERING
Det koster 450 kr. at deltage i weekendkonfe-
rencen. Prisen inkluderer ophold, program og 
forplejning, undtagen baren lørdag aften. Der 
ydes rejserefusion efter gældende regler, se 
side 2. Vi bliver indkvarteret på enkeltværelser 
med eget bad, toilet, tv og trådløst internet.

Læs mere om kursuscentret på
www.kursuscenter.dk

s

PROGRAM
Weekendkonferencegruppen knokler for at 
få de sidste aftaler endeligt på plads, men 
her er nogle af de personer, du kan møde:

HVAD ER SERVICEDESIGN?
Mange af de værktøjer, der bruges i service-
design, er visuelle. Servicedesign er en måde 
at samtænke produkter og services på ud fra 
brugerens behov og handlinger.

Sune Kjems fra http://viadesign.dk fortæller 
meget mere og giver eksempler på service-
design.

Sune er specialist i servicedesign og er en 
central aktør i at introducere og opdyrke 
design thinking i Danmark. Han har over 15 års 
erfaring i at omsætte komplekse udfordringer 
til innovative koncepter og hjælpe organisa-
tioner med at integrere bruger- og designcen-
treret tilgang til innovation. 

Sune er desuden medlem af Danmarks De-
signråds bestyrelse, og hans arbejde har flere 
gange været udstillet i ind- og udland.

Se video om sevicedesign: www.youtube.
com/watch?v=BeEUemtdoJQ

Foto
s: W

o
uter van D

am

GENERAL
FORSAMLING I 
VISUELT FORUM

Du indkaldes hermed til gene-
ralforsamling i Visuelt Forum 
søndag den 12. marts 2017 kl. 
14-16. Generalforsamlingen er 
sidste emne på weekendkonfe-
rencen. 

På generalforsamlingen kan du 
få indflydelse på, hvad Visuelt 
Forum skal prioritere næste år. 
Det kunne være emner som 
 arrangementer, efteruddannelse, 
prissætning, netværk, kommu-
nikation eller noget helt andet.

Vi skal finde ud af, hvem der 
skal sidde i bestyrelsen, og der 
skal vælges delegerede til DJ’s 
delegeretmøde søndag-mandag 
den 23.-24. april 2017.

Selv om du ikke deltager på 
weekendkonferencen, er du 
velkommen til generalforsam-
lingen. 

Forslag til generalforsamlingen 
sendes på mail til k@karina-
bjerregaard.eu senest søndag 
den 5. marts 2017.

STORE FERIEDAG 2017

Torsdag den 19. januar kl. 8.00 
åbner DJ Ferie for booking af 
ferieuger i sommerferieperioden 
uge 27 til og med uge 32 2017. 

Det gælder om at være hurtig på 
tasterne, hvis du vil være sikker 
på at booke din favoritbolig i 
den ønskede uge.

DJ Ferie har ferieboliger flere 
steder i Danmark og i Italien, 
Tyskland, Frankrig og England.

Læs mere på http://djferie.dk

http://www.conferencemanager.dk/VIF110317
http://www.kursuscenter.dk
http://viadesign.dk
http://djferie.dk
https://www.youtube.com/watch?v=BeEUemtdoJQ
mailto:k@karinabjerregaard.eu
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TERESA LABRIOLA
Du har en idé til et projekt. Men det kræver 
økonomi. Teresa Labriola vil give os redskaber 
til, hvordan vi rejser penge til at føre vores 
ideer ud i livet.

Teresa Labriola er en ildsjæl. En af dem, der 
sætter sig grundigt ind i tingene og skaber et 
projekt, hvor rammerne er tydelige. Heref-
ter søger hun fondsmidler, fundraiser eller 
crowdfunder, finder samarbejdspartnere og 
får tingene til at ske. 

Teresa vil fortælle om projekter, det at søge 
midler og holde stress fra døren samtidig. 

Glæd jer, der bliver fart over feltet og en 
masse ideer og inspiration at suge til sig. 

GUDRUN HASLE
Gudrun Hasle er en af Danmarks betydeligste 
kunstnere. 

Hendes værker omhandler den udstødtes 
eller udenforståendes position i samfundet. 
Selv er Gudrun Hasle ordblind, ordblindheden 
bruger hun i sine værker, hvor hun broderer 
små tekster og billeder. 

Vi skal høre om Gudruns tanker, se eksempler 
på hendes arbejder og blandt andet høre om, 
hvorfor hun har valgt et langsomt medie – 
broderi – i en verden, der haster afsted. 

ww.gudrunhasle.dk

”SPEEDVIDEN”
Vi vil krydre weekenden med små sekvenser 
med ”speedviden”, hvor vi på 20-30 minut-
ter serverer konkret viden om lovgivning og 
regler, eller hvor du hører om DJ’s tilbud til 
dig som medlem.

NETVÆRK
”Design det netværk du har brug for.”  
Mads Løkke Rasmussen, konsulent i DJ, hjæl-
per medlemmerne med at  danne netværk. 
 
Et godt netværk er altafgørende for at begå 
sig på fremtidens arbejdsmarked.

Oplægget vil indeholde:
• Netværk og networking
• Om at være målstyret
• Design dit mål
• Design dit netværk
•  Sådan søsætter du dit netværk som et DJ 

netværk

HVAD LAVER MIN KOLLEGA?
I løbet af weekenden vil medlemmer af Visu-
elt Forum fortælle om deres arbejde på 15-20 
minutter. 

Det vil være medlemmer, som selv skaber de-
res job, som arbejder på en særlig måde, eller 
som har et anderledes og spændende projekt 
at berette om.

GENERALFORSAMLING
Sidste punkt på weekendkon-
ferencen er Visuelt Forums 
generalforsamling. Udover 
beretning, valg af bestyrelse 
med videre skal vi også dis-
kutere, hvordan fremtidens 
fagforening skal se ud for at 
imødekomme de udfordrin-
ger, vi står overfor på fremti-
dens arbejdsmarked. 

Alle medlemmer af Visuelt 
Forum er velkomne til gene-
ralforsamlingen.

Værk af Gudrun Hasle

TJENER DU MINDRE 
END 21.113, PR. MD.?

Så kan du søge om halvt 
 kontingent til DJ.

Efter ansøgning kan der bevilges 
halvt kontingent til medlemmer 
i beskæftigelse med lav indtægt. 
Indtægtsgrænsen udgør pr. 1. 
januar 2016 kr. 21.113,00 (brutto).

Nedsættelsen kan ikke bevilges 
med tilbagevirkende kraft.

Skriftlig ansøgning til 
dj@journalistforbundet.dk

VISUELT FORUM 
HAR FÅET NY 
HJEMMESIDE

Adressen er den samme, som du 
kender – www.visueltforum.dk 
– men designet og funktionali-
teten er ny.

Efter af DJ’s hjemmeside blev 
redesignet for nogle måneder si-
den, er specialgrupper og kredse 
efterhånden også kommet med 
over på den nye platform. Såle-
des også Visuelt Forum.

s

mailto:dj@journalistforbundet.dk
http://www.visueltforum.dk
www.gudrunhasle.dk
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KREATIVE ANSØGNINGER TIL VISUELT FORUMS  
EFTERUDDANNELSESLEGAT

Kreativiteten har været dejligt stor i ansøg-
ningerne til VIF’s nye efteruddannelseslegat! 

Og det var netop ideen med det nye legat:  
At give os grafikere mulighed for at få dækket 
alle mulige efteruddannelsesbehov inden for 
vores meget forskellige arbejdsområder. 

Seks medlemmer har valgt at gå sammen og 
arrangere deres eget kursus i stopmotion til 
mobiltelefon. Andre har søgt om kreative kur-
ser i ”gammeldags”, analog grafik i London el-
ler Brønshøj. Og nogle har søgt om forskellige 
kurser gennem Mediernes Efteruddannelse.

Det hurtigtarbejdende udvalg (Hedegaard, 
Nørregaard & Bjerregaard) valgte at overskri-
de budgettet og bevilge 134.000 kroner til ialt 
27 ansøgninger. 

Ansøgerne modtager legatet, når de efter kur-
set skriver en kort rapport om efteruddannel-
sen og det udbytte, den har givet dempå max 
en A4-side samt dokumenterer udgifterne til 

kurset. Derefter udbetaler DJ’s økonomiafde-
ling pengene via NemId.

Fire ansøgninger blev ikke imødekommet, da 
ansøgerne arbejder udenfor VIF’s organisa-
tionsområde. Og det er netop fra kopiering 
indenfor VIF’s organisationsområde (illustra-
tioner og grafik), at pengene stammer. 

Udvalget evaluerer snart processen, og deref-
ter er det planen at uddele ca. 150.000 kroner 
mere de næste 1-2 år.

DISSE KURSER BLEV BEVILGET
3D-visualisering – Kreativ konference i USA 
– Indesign – Advanced Photo Workshop – 
Eksperimenterede grafik – medieledelse – GIF-
animation – Illustrator designer – stopmotion 
på mobil – højtryksgrafik i London – Mixed 
Media Printmaking i London – Power Point – 
Svært at skrive let – Sådan læser vi på print, 
web og mobil – There Ain’t no Rules i USA – 
To digitale kurser – Pitchkursus – Video med 
mobilen – Info-grafik i bevægelse

STYRK DINE KOMPETENCER I FACILITERING OG 
PROCESPLANLÆGNING MED DESIGNMETODER 

KADK (Det Kongelige Danske Kunstaka-
demis Skoler for Arkitektur, Design og 
Konservering) udbyder diplommodulerne i 
designbaseret procesfacilitering med start 
marts 2017. 

Diplommodulerne i Designbaseret proces-
facilitering er for dig, der arbejder med udvik-
ling i private virksomheder, kommuner eller 
som underviser.

På uddannelsen bliver du trænet i at facilitere 
processer ved at bruge designmetoder, co-
creation og teknikker fra procesfacilitering. 
Undervisningen tager udgangspunkt i cases 
og i konkrete eksempler, hvor design kommer 
i brug som ramme for at skabe udvikling.

Ansøgningsfrist: 10. februar 2017.
Se hvordan du tilmelder dig og læs mere om 
diplommodulerne på:
kadk.dk/diplomuddannelse

KADK udbyder diplommodulerne i Designbase-
ret procesfacilitering i samarbejde med INDEX: 
Design to Improve Life og UUC.

EFTERUDDANNELSE 
MED MEDIERNES 
 EFTERUDDANNELSE

På hjemmesiden www.medi-
ernesefteruddannelse.dk kan 
du se  Mediernes Efteruddan-
nelses (ME) udbud af kurser. 
ME udbyder kurser fra over 30 
forskellige kursusudbydere 
inden for medie- og kommuni-
kationsbranchen, herunder også 
for grafiske designere mv. 

ØKONOMI
–  Er du ansat i en virksomhed, 

der er medlem af PU, får din 
virksomhed støtte fra Pressens 
Uddannelsesfond (PU), når du 
skal på kursus.

–  Som freelancer/selvstændig 
betaler du det fulde beløb for 
kurserne under Mediernes 
Efter uddannelse, men får et 
beløb svarende til PU-støtten 
refunderet fra DJ efter endt 
kursus. Læs mere: https://me-
diernesefteruddannelse.dk/
refusion-af-pu-stoette/

–  Som ledig kan du søge DJ om 
max. 8.000 kr./år til et kursus 
under Me diernes Efteruddan-
nelse. Læs mere:  
http://journalistforbundet.
dk/Karriere/Efteruddannelse/
Hvem-betaler/#Ledig

SPØRGSMÅL?
Kontakt Mediernes Efteruddan-
nelse (https://mediernesefter-
uddannelse.dk/kontakt) eller 
DJ Karriere og Trivsel  
(https://journalistforbundet.
dk/efteruddannelse) hvis du har 
spørgsmål.

https://kadk.dk/diplomuddannelse
https://mediernesefteruddannelse.dk
https://mediernesefteruddannelse.dk/refusion-af-pu-stoette/
https://journalistforbundet.dk/hvem-betaler-efteruddannelsen
https://mediernesefteruddannelse.dk/kontakt/
https://journalistforbundet.dk/efteruddannelse
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DJ’S ARRANGEMENTER FOR FREELANCERE OG SELVSTÆNDIGE  
I JANAURFEBRUAR 2017

12. januar 2017 fra 14 til 17 DJ BIZ INTRO: Skal du være freelancer/selvstændig?
  https://journalistforbundet.dk/event/dj-biz-intro-skal-du-vaere-

freelancerselvstaendig-1
17. januar 2017 fra 10 til 16   STARTPAKKEN – (4 dage) forløb for nystartede selvstændige/

freelancere
  https://journalistforbundet.dk/event/startpakken-4-dage-forlob-

nystartede-selvstaendigefreelancere-0
24. januar fra 10 til 16  Pas på dig selv. Forebyg og håndter stress
 https://journalistforbundet.dk/event/pas-pa-dig-selv
7. februar fra 9.30 til 15 DJ BIZ Salgsworkshop
 https://journalistforbundet.dk/event/dj-biz-salgsworkshop

Kurserne er gratis for medlemmer af DJ. 
Find flere kurser på https://journalistforbundet.dk/events

FÅ EN MENTOR 
GENNEM DJ

Den største ressource, du har 
adgang til via dit medlemskab 
af DJ, er – de andre medlem-
mer. DJ mentor bidrager til, at 
DJs medlemmer får adgang til 
hinanden og hjælper hinanden.

Mentorrelationen er et frugtbart 
samspil mellem to personer – 
den mere erfarne, mentoren, og 
den der søger sparring om sin 
udvikling, menteen – ud fra fæl-
les faglige referencerammer.

Forholdet er givende for begge
Mentor hjælper mentee til at 
hjælpe sig selv. Menteen får 
større indsigt og bedre mulig-
hed for personlig udvikling og 
karriereudvikling. Mentoren 
udvikler sine kompetencer 
indenfor ledelse, kommunika-
tion og rådgivning, og bliver 
udfordret af mentees måde at 
se verden på.

Ønsker du at FÅ en mentor, 
så tilmeld dig som mentee: 
https://journalistforbundet.dk/
tilmelding-mentee

Har du lyst til at BLIVE mentor, 
så tilmeld dig som mentor: 
https://journalistforbundet.dk/
tilmelding-mentor

Illustration: Niels Bo Bojesen

UNDGÅ AT KOMME I KLEMME SOM KOMBINATØR
Får du betaling for nogle af dine arbejdsop-
gaver som selvstændig, mens andre kunder 
honorerer dig som lønmodtager? Så falder 
du inden for kategorien ”kombinatør”.

Sørg for primært at blive aflønnet som enten 
lønmodtager-freelancer eller selvstændig 
af dine kunder, hvis det på nogen måde 
er muligt. 50-50-modellen, hvor du dels 
har indtægter som selvstændig, dels som 
lønmodtager, kan komme dig til skade, hvis 
du som freelancer/selvstændig får brug for at 
modtage arbejdsløsheds-, syge- eller barsels-
dagpenge.

”Som kombinatør risikerer du at komme i 
vanskeligheder, hvis du en dag får behov for 
at få udbetalt barsels- eller sygedagpenge. 
Udfordringen ligger i, at man med en status 
som dels lønmodtager, dels selvstændig, ikke 
kan lægge sine indkomster sammen, når 
man bliver syg eller får brug for at få udbetalt 
barselsdagpenge”, forklarer Karina Helena 
Svensson, der er juridisk konsulent hos DJ.

Også i forbindelse med udbetaling af 
arbejdsløshedsdagpenge kan kombinatø-
rer komme i klemme i systemet, påpeger 
Marianne Heilmann, der er forsikringschef 

hos AJKS. Hun uddyber: ”For at få ret til 
arbejdsløs hedsdagpenge skal man som 
medlem opfylde det såkaldte arbejdskrav. Det 
betyder, at medlemmet indenfor de sidste tre 
år skal have haft mindst 1.924 timers arbejde 
som lønmodtager eller 52 ugers selvstændig 
virksomhed i væsentligt omfang. Væsent-
ligt omfang betyder bl.a., at arbejdet som 
selvstændig skal udgøre mindst 30 timers 
arbejde om ugen.

Man må i denne situation ikke medregne 
både lønmodtagerarbejde og selvstændig 
virksomhed i samme uger. Er arbejdet som 
selvstændig mindre end 30 timer om ugen, 
må det ikke bruges til dagpengeret. Det be-
tyder, at retten til dagpenge alene kan opnås 
på baggrund af lønmodtagerarbejdet. Har 
medlemmet ikke 1.924 timers arbejde som 
lønmodtager inden for de sidste tre år, har 
vedkommende altså ikke ret til at få udbetalt 
dagpenge. Hvis man alene kan medregne 
lønmodtagerarbejdet, har det også betydning 
for satsen”, forklarer Marianne Heilmann.

Læs mere: 
https://journalistforbundet.dk/nyhed/und-
ga-komme-i-klemme-som-kombinator

https://journalistforbundet.dk/nyhed/undga-komme-i-klemme-som-kombinator
https://journalistforbundet.dk/event/dj-biz-intro-skal-du-vaere-freelancerselvstaendig-1
https://journalistforbundet.dk/event/startpakken-4-dage-forlob-nystartede-selvstaendigefreelancere-0
https://journalistforbundet.dk/event/pas-pa-dig-selv
https://journalistforbundet.dk/event/dj-biz-salgsworkshop
https://journalistforbundet.dk/events
https://journalistforbundet.dk/tilmelding-mentee
https://journalistforbundet.dk/tilmelding-mentor
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FORENINGEN MAGASINDESIGNERE I DANMARK 
KÅRER 2016’S BEDSTE MAGASINDESIGN

MDID (foreningen Magasindesignere i 
Danmark) udskriver hvert år konkurrencen 
om det bedste magasindesign, fremstillet i 
Danmark og Norge. 

For at inspirere, fremme, anerkende og hylde 
dem, der arbejder med design af magasiner, 
ugeblade og fag-/specialmagasiner, udskri-
ver MDID, foreningen af Magasindesignere i 
Danmark, magasindesignkonkurrence MDID 
No 07.

REGLERNE
Alt materialet, der indsendes, skal være 
produceret i 2016. Magasiner og værker der 
er publiceret i 2016, men på forsiden dateres 
2017 vil ikke blive bedømt.

Magasiner: Til denne kategori hører alle 
magasiner, der sælges i løssalg og/eller abon-
nement.
Ugeblade: Til denne kategori hører alle 
ugeblade, der sælges i løssalg og/eller abon-
nement.
Fag-/specialmagasiner: Til denne kategori 
hører alle fag-/specialmagasiner, der udleve-
res gratis og/eller leveres gratis til medlem-
mer af foreninger.

JURYEN
De indsendte værker vil blive bedømt af en 
jury sammensat af projektgruppen, udvalgt 
blandt art directors, designere og redaktører 
fra magasinbranchen i Danmark. Juryen vil 
blive offentliggjort så hurtigt som muligt 
efter slutdatoen for indsendelse af værkerne.

DEADLINE
Alle værker, der skal deltage i konkurrencen, 
skal indsendes til/afleveres hos Datagraf
att. Birgit Buhr
Havneholmen 33
1561 København V
(mærk venligst kuvert eller pakke MDID NO 07)
senest tirsdag 28. februar 2017 kl 12.00.

Værker der er afleveret/indleveret senere vil 
ikke komme i betragtning.

Læs mere og find tilmeldingsblanket på
http://mdid.dk

Værkerne vil blive præsenteret på MDIDs hjem-
meside og vinderne afsløres ved MDID Galla, 
der afholdes i slutningen af maj/starten af juni 
måned i København. Alle vinderne vil herefter 
blive præsenteret på MDIDs hjemmeside.

Ved kåring af bedste magasindesign i 2015 blev Euroman kåret som Årets magasin

VISUELT FORUMS  
FACEBOOKGRUPPE 

Visuelt Forums 
Facebook-gruppe 
har 305 medlem-
mer, så der er 

plads til endnu flere VIF’ere.

Brug Facebook-gruppen til at:
l   Dele de fedeste links om 

grafik og design
l   Stille spørgsmål, finde kon-

takter, fortælle om dig selv
l   Få information om kommen-

de arrangementer i Visuelt 
Forum og andre steder

l   Fortælle om din næste udstil-
ling eller et andet spændende 
projekt, du er i gang med

l   Deltage i debatten – og få 
masser af input fra andre 
VIFere

l   Finde samarbejdspartnere, 
kolleger, leverandører etc.

Bliv medlem af gruppen:
www.facebook.com/
groups/25810584370/

FÅ TILSKUD TIL 
ARRANGEMENTER 
Er du ledig, pensionist eller 
efterlønner? Bor du i Kreds 1? 
(Hoved stads området og 
 Bornholm).

Hvis det kniber med at få råd 
til at deltage i Visuelt Forums 
arrangementer med betaling 
(studietur, weekendkonference, 
We Love Graphic Design etc.), 
kan du søge økonomisk tilskud 
hos Kreds 1.

Læs mere på: http://kreds1.dk/
Legater--tilskud/Tilskud/

http://mdid.dk
https://www.facebook.com/groups/25810584370/
http://kreds1.dk/Legater--tilskud/Tilskud/



