Klimat 4AH-013: Sälj inte våra utsläppsminskningar! (uppföljning) (Grupp X)
Som jag skrev i förra mailet så är uppgiften den här gången att peppa kurskamraterna
genom att berätta vad du gjorde och vad du fick för svar.
(Skriv så utförligt som du hinner på tre minuter, men skicka i mailet NU)
Det är viktigt att peppa kurskamraterna, men det är också mycket viktigt att jag får veta vilka
svar ni får. Jag formulerar text-förslagen till nästa grupp. Det är förstås viktigt att förslagen är
relevanta och då behöver jag få aktuell information om vad regeringen brukar svara.
Med vänlig hälsning Cecilia Burman

---------Mer information om denna klimat-utbildning finns på:
http://klimatcbt.yolasite.com/
Dagens uppgift är att skriva till mig och kurskamraterna och berätta vad du gjorde och vad
du fick för svar. ii Att peppa andra är nästan lika viktigt som att agera själv. :-)
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/Klimat4AH013_SaljInteVaraUtslappsminskningarUppfoljning.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
http://klimatcbt.yolasite.com/kontakt.php , så tar jag bort dig från sändningslistan.
(Du har väl lagt till http://klimatcbt.yolasite.com/kontakt.php antingen i din adressbok, eller
bland betrodda avsändare i ditt spamfilter? Annars kan vissa kursmail fastna i ditt spamfilter.
Skriv till mig på http://klimatcbt.yolasite.com/kontakt.php om du vill ha hjälp med det, eller
om du saknar något kursmail.)

Det som står i fotnoterna är alltid bonusmaterial.

i
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Fotnot 0.6:

Fotnot 0.6: Klicka på ”Svara” eller ”Reply” från det här mailet, för att skicka ett svar till kursens
diskussionsgrupp (och mig).
Kontrollera att mailet skickas till: klimatcbt-diskussionsgrupp@googlegroups.com
- Om du vill skriva bara till dem som har fått samma mail som du (och mig), så klicka på ”Svara alla” eller
”Reply to all”. Ta bort mottagaren klimatcbt-diskussionsgrupp@googlegroups.com och skicka därefter mailet
som vanligt.
- Vill du skicka ett mail bara till mig som ger kursen så skickar du det istället till:
http://klimatcbt.yolasite.com/kontakt.php
(Även om diskussionen oftast kommer att vara mellan er kurskamrater, så är jag alltid intresserad av vad ni har
att säga. Särskilt nu när kursen fortfarande är under utveckling.)
Bonusuppgift: Diskussionsforumet är nytt och inte så mycket testat ännu. Hjälp mig gärna genom att berätta
för mig hur det fungerar och vad som är bra och dåligt.

