
Gå efteråret velforberedt i møde: 

 

SOMMERSKOLE FOR SELVSTÆNDIGE 
Fire eftermiddage med mulighed for personlig feedback på dig som case. 
Professionel vækst * Tidsstyring * Onlinetilstedeværelse * Arbejdsrum 

 
Med i kursusprisen får du en bog, forplejning og mulighed for personlig feedback,  samt 

Gratis prøvedag på La Oficina – netværksarbejdsstedet, der kombinerer cafe med kontor. 
 
Tirsdag den 29. juni:  Fra biks til business – tænk vækst på flere planer 

Sådan skifter du gear på din virksomhed og bliver mere fokuseret, mere 
professionel og bedre til at tjene penge.  
Oplægsholder: Karen Lumholt, journalist og selvstændig 
 

Tirsdag den 6. juli:  Få styr på tiden – undgå den selvstændiges faldgruber  
Glem alt om at løbe stærkere for at nå det hele. At få styr på tiden og 
blive mere effektiv handler om at bruge tiden på det rigtige. 
Oplægsholder: Trine Kolding, underviser og foredragsholder med 
speciale i effektivitet og tidsstyring  
 

Tirsdag den 27. juli:  Dit virtuelle håndtryk – sådan bruger du sociale medier 
Selvstændige kan ikke klare sig uden en professionel tilstedeværelse på 
nettet. Gode råd og praktiske anvisninger på de mest nyttige redskaber. 
Oplægsholder: Abelone Glahn, journalist med speciale i onlinemedier 

 
Tirsdag den 10. august: Sådan skaber du de rigtige rammer om dit arbejdsliv 

Det rigtige rum om dit arbejdsliv er en forudsætning for at u får succes 
med din virksomhed og bevarer arbejdsglæden. Skab eller justér de 
mentale og fysiske rammer for dit arbejde. 
Oplægsholder: Pia Jønsson, strategisk kommunikation 

 
Tid:  
Tirsdage: 
29. juni., 6. juli, 27. juli og 10. august.  
Klokken  13.30 – 17.00 
 
 

Sted: La Oficina, Suomisvej 4,  
1927 Frederiksberg C 
  
Pris:  Kun 685.- kroner inkl. moms  pr gang .  
Bog, forplejning samt prøvedag på  
La Oficina er inkluderet. 

 
Tilmelding: www.abeloneglahn.dk/sommerskole    eller til info@abeloneglahn.dk  
Arrangør er: La Oficina www.laoficina.dk i samarbejde med Abelone Glahn www.abeloneglahn.dk 
Yderligere spørgsmål: Abelone Glahn 24 25 48 52  info@abeloneglahn.dk  
 
Disse bøger får du med ved kurserne: 

                                                                       
Fra biks til business             Få styr på tiden             Dit virtuelle håndtryk          Rum til at arbejde  


