
 

Klimat 0D: Diskussionsgrupp, bekräfta till Google Groups 

 

Hej  

 

Välkommen till diskussionsforumet för kursdeltagare i kursen Klimat-CBT 

 ( http://groups.google.com/group/klimatcbt-diskussionsgrupp ) 

 

Google Groups kräver att du själv ska acceptera inbjudan till diskussionsforumet i ett mail 

som de skickar ut. 
i
  Det mailet bör ha kommit samtidigt med detta. Mailet som Google 

Groups skickar kommer från Klimat CBT (Google-grupper) noreply@googlegroups.com, och 

subject är ”Google Grupper-inbjudan: Klimat CBT diskussionsgrupp” 

 

Leta reda på mailet från Google Groups och klicka på knappen ”Acceptera Inbjudan” i det 

mailet. 

(Skriv till mig på klimatcbt@gmail.com om du behöver hjälp.) 

 

Skicka därefter en kort presentation av dig själv. Du behöver inte skriva mer än du hinner på 

3 minuter. Om allt du har är 3 minuter och allt du hinner skriva på 3 minuter är "Hej", skicka 

då ett "Hej" som din presentation till diskussionsforumet. 

 

Bonus: När du har accepterat inbjudan och presenterat dig kan du antingen själv skicka om 

ditt inlägg direkt, eller så kan du vänta tills jag ser att du har blivit medlem. Då skickar jag ditt 

meddelande till gruppen om du inte själv redan har gjort det. 
ii
  

 

 

Bonusuppgift: Diskussionsforumet är nytt och inte testat ännu. Hjälp mig gärna genom att 

berätta för mig hur det fungerar och vad som är bra och dåligt. 

 

 

 

Dagens uppgift är att acceptera inbjudan till kursens diskussionsgrupp 

 

 

 

---------- 

Mer information om denna klimat-utbildning finns på: 

http://klimatcbt.yolasite.com/ 

 

Dagens uppgift är att acceptera inbjudan till kursens diskussionsgrupp 

Försök att alltid utföra dagens uppgift direkt när du får mailet. Om du bara har 3 minuter, så 



slutför uppgiften så bra som den hinner bli på 3 minuter. 

 

Detta mail kan även laddas ner som PDF från: 

http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat0D_DiskussionsgruppBekraftaTillGoogleGrou

ps.pdf  

 

Den här klimat-utbildningen är fortfarande ny och kan innehålla barnsjukdomar som t.ex. 

sakfel, obegripliga formuleringar, saknad information som borde inkluderas, stavfel och 

räknefel. Hittar du några felaktigheter eller konstigheter så vill jag väldigt gärna veta det. 

Klicka på Svara/Reply och berätta vad du har hittat. 

 

Om du inte längre vill gå kursen så meddela mig på adress klimatcbt@gmail.com , så tar jag 

bort dig från sändningslistan.  

 

(Du har väl lagt till klimatcbt@gmail.com antingen i din adressbok, eller bland betrodda 

avsändare i ditt spamfilter? Annars kan vissa kursmail fastna i ditt spamfilter. Skriv till mig på 

klimatcbt@gmail.com om du vill ha hjälp med det, eller om du saknar något kursmail.) 

 

Det som står i fotnoterna är alltid bonusmaterial. 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Fotnot 0.8: Google kräver att du själv bekräftar till dem att du vill vara medlem. Det kräver de för att hindra att 

forumet används för att skicka spam. 

När du har blivit medlem kan du fritt skriva inlägg, och du ser vad andra svarar och/eller skriver i forumet. 

 
ii
 Fotnot 0.9: Skälet till att ditt meddelande måste vänta tills du har accepterat inbjudan är att du annars inte ser 

vilka svar du får. 

 


