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#Nyhetsbrev 30 – Jämställdhetsbutiken
Hej! Här kommer det 30:e nyhetsbrevet. Wow, att det redan blivit så många. Hoppas
att ni uppskattar dem och för min egen del är de intressanta utifrån en tidsresa. Vad
har hänt och vad händer i Jämställdhetsbutiken. Det är roligt att gå tillbaka och kolla
vad som har hänt och som en lätt glömmer bort.
Jag är en förespråkare att föra listor med mål, aktiviteter och inte minst drömmar och
önskningar och rekommenderar er att göra detsamma. Då vet ni tydligt vad ni ska sikta
på och sedan följa upp och se vad som skett. Jag lovar er att ni kommer att få resultat
och nå era mål och drömmar lättare om ni strukturerar upp och följer era listor

Själv har jag skrivit både långsiktiga och kortsiktiga listor i många år och kan checka av
den ena efter andra målsättningen. Till exempel för några år sedan var drömmen att
jobba med jämställdhet bara på papper men nu några år senare har jag skrivit tre
böcker, startat upp Jämställdhetsbutiken och i mitt dagsjobb är sakkunnig jämställdhet
och hjälper och stöttar framförallt olika projekt att jobba med jämställdhet. Det ni…
Sånt kan hända om en skriver listor

och orkar hålla i förstås.
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Februari månad, förutom Forum jämställdhetskonferensen som jag skrev om i förra
nyhetsbrevet, har innehållit några konsultuppdrag som är riktade till kund mer än vad
jag erbjuder i Jämställdhetsbutiken men oavsett så ingår jämställdhet i allt.
Jag har också haft teamsmöte med öppna förskolan i Värmland om mina böcker och
startat upp en Youtubekanal för Jämställdhetsbutiken. Där har jag än så länge bara
lagt upp föredraget från Bokmässan i Göteborg 2019 då jag berättade om metodboken
Määh… jag vill också vara med! men det kommer fler grejer. Främst med Määh… jag
vill också vara med! till att börja med för i mars ska jag fokusera och jobba med att få
ut budskapet och sprida metodboken och tjänsten FamiljePT. Jag tror så mycket på
dem men det gäller att få ut info och sprida att de finns. Det ska jag göra i mars.
Jag ska också ta upp och damma av mitt gamla romanprojekt och som jag kallar Johan
och Anna som arbetsdokument. Det är på tiden att jag fortsätter redigera dokumentet
för att någon gång kunna få det att bli en roman. Romanprojektet har funnits sen 2008
så ni hör vilken lång process det har varit och är då jag inte på långa vägar än är klar
med det. Men jag ger inte upp för jag tror verkligen på det. Så vi får se vad som
händer…
På fredag 5 mars kommer ett nytt poddavsnitt från Jämställdhetsbutiken. Ni hittar det
på; https://anchor.fm/carola-gren eller länk på FB samt söka på
Jämställdhetsbutikens podd och lyssna på Spotify och lite andra ställen.
Allt för nu!
Nästa nyhetsbrev kommer 1 april.
Tills dess; Kom ihåg att jag gärna hör ifrån er gällande allt som rör jämställdhet. Så
skriv till mig på mail; info@jamstalldhetsbutiken.com eller skriv offentligt på FB eller
Instagram.
Ha det gott!
Hälsningar Carola Ågren
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