
^ŬŽůĂŶƐͬůćƌŽĂŶƐƚĂůƚĞŶƐ�ŶĂŵŶ͗ 

K�^͘�>ĂĚĚĂ�ŶĞĚ�ĨŽƌŵƵůćƌĞƚ�ƉĊ�ĚŝŶ�ĞŐĞŶ�ĚĂƚŽƌ�ŝŶŶĂŶ�ĚƵ�ďƂƌũĂƌ�ĨǇůůĂ�ŝ�ĚĞƚ�ŽĐŚ�ƐćŶĚ�ĚĞƚ�ĨćƌĚŝŐƚ�ŝĨǇůůĚĂ� 
ĨŽƌŵƵůćƌĞƚ�ƐŽŵ�Ğ-ƉŽƐƚďŝůĂŐĂ͊��Ğƚ�ŐĊƌ�/Ed��ĂƩ�ĨǇůůĂ�ŝ�ŽĐŚ�ƐćŶĚĂ�ĨŽƌŵƵůćƌĞƚ�ĚŝƌĞŬƚ�ĨƌĊŶ�ǁĞďďůćƐĂƌĞŶ͊ 



<ƌŝƚĞƌŝĞƌ͗� ϳ͘Ϯ� WƌŽũĞŬƚĞƚƐ�ůćŶŐĚ͗�� ĂͿ�WĊ�ŐƌƵŶĚŶŝǀĊ�ćƌ�ŵŝŶŝŵŝůćŶŐĚĞŶ�ĨƂƌ�ĞƩ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ƉƌŽũĞŬƚ�ƚǀĊ�ƚĞƌŵŝŶĞƌ�ŽĐŚ�ŵĂǆŝŵŝůćŶŐĚĞŶ�ƚƌĞ�ƚĞƌŵŝŶĞƌ͘ 
      ďͿ�WĊ�ŚĊůůďĂƌ�ŶŝǀĊ�ćƌ�ŵŝŶŝŵŝůćŶŐĚĞŶ�ĨƂƌ�ĞƩ�'ƌƂŶƚ�&ůĂŐŐ-ƉƌŽũĞŬƚ�ƚǀĊ�ƚĞƌŵŝŶĞƌ�ŽĐŚ�ŵĂǆŝŵŝůćŶŐĚĞŶ�ĨǇƌĂ�ƚĞƌŵŝŶĞƌ͘ 
  ϳ͘ϯ�WƌŽũĞŬƚĞƚ�ďƂƌũĂƌ�ŝ�ďƂƌũĂŶ�Ăǀ�ĂŶƟŶŐĞŶ�ŚƂƐƚ-�ĞůůĞƌ�ǀĊƌƚĞƌŵŝŶĞŶ͘ 

,ĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ 
WůĂŶĞƌĂĚ�ůćŶŐĚ�ĨƂƌ�ƉƌŽũĞŬƚĞƚ� 
;ŵŵͬĊĊ—ŵŵͬĊĊͿ͗ 
 
 
Ećƌ�ŐũŽƌĚĞ�Ŷŝ�ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ͍ 
 
 
sĞŵ�ŐũŽƌĚĞ�ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ͍��ŶŐĞ�ŬŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶĞƌŶĂƐ�
ŶĂŵŶ͕�Ğ-ƉŽƐƚĂĚƌĞƐƐ�ŽĐŚ�ƚĞůĞĨŽŶŶƵŵŵĞƌ͗ 
 
WĞƌƐŽŶ�ϭ͗ 
 
 
WĞƌƐŽŶ�Ϯ͗ 
 
 
PǀƌŝŐĂ͗ 
 
 
 
 
������sŝ�ŚĂƌ�ĞƩ�ƉĞƌƐŽŶĂůƚĞĂŵ�ƐŽŵ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŝŶŽŵ�ǀĊƌ�ĞŶŚĞƚ͘ 

�ZĂƉƉŽƌƚĞŶ 
WƌŽũĞŬƚĞƚƐ�ůćŶŐĚ� 
;ŵŵͬĊĊ—ŵŵͬĊĊͿ͗ 
 
 
Ećƌ�ŐũŽƌĚĞ�Ŷŝ�ƌĂƉƉŽƌƚĞŶ͍ 
 
 
sĞŵ�ŐũŽƌĚĞ�ƌĂƉƉŽƌƚĞŶ͍��ŶŐĞ�ŬŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶĞƌŶĂƐ�ŶĂŵŶ͕� 
Ğ-ƉŽƐƚĂĚƌĞƐƐ�ŽĐŚ�ƚĞůĞĨŽŶŶƵŵŵĞƌ͗ 
 
WĞƌƐŽŶ�ϭ͗ 
 
 
WĞƌƐŽŶ�Ϯ͗ 
 
 
PǀƌŝŐĂ͗� 
 
 
 
 
������sĊƌƚ�ƉĞƌƐŽŶĂůƚĞĂŵ�ƚƌćīĂĚĞƐ�ƌĞŐĞůďƵŶĚĞƚ�ƵŶĚĞƌ�ĂƌďĞƚĞƚƐ�
ŐĊŶŐ�ŽĐŚ�ĚĞůĂĚĞ�ƉĊ�ĂŶƐǀĂƌĞƚ�ĨƂƌ�ƉƌŽũĞŬƚĞƚ͘ 

ϭͿ�'Ƃƌ�Ğƌ�ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶ�ŝ�ďƂƌũĂŶ�Ăǀ�ĚĞŶ�ƚĞƌŵŝŶ�ĚĊ�Ŷŝ�ŝŶůĞĚĞƌ�ĂƌďĞƚĞƚ�ŵĞĚ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ƉƌŽũĞŬƚĞƚ͘ 
ϮͿ�^Ŭƌŝǀ�ŝŶ�ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ�ŝ�ƌƵƚŽƌŶĂ�Ɵůů�ǀćŶƐƚĞƌ͘ 
ϯͿ�^ćŶĚ�ŝŶ�ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ�ƐĞŶĂƐƚ�ϭϱ͘ϯ�ĞůůĞƌ�ϭϱ͘ϭϬ�Ɵůů�Ğ-ƉŽƐƚĂĚƌĞƐƐĞŶ�ŐƌŽŶŇĂŐŐΛĨĞĞƐƵŽŵŝ͘Į͘ 
ϰͿ�'Ƃƌ�Ğƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ŝ�ƐůƵƚĞƚ�Ăǀ�ƉƌŽũĞŬƚĞƚ͘�&Ǉůů�ŝ�ƌĂƉƉŽƌƚĞŶ�ŝ�ƌƵƚŽƌŶĂ�Ɵůů�ŚƂŐĞƌ͘ 
ϱͿ�^ćŶĚ�ŝŶ�ƌĂƉƉŽƌƚĞŶ�ƐĞŶĂƐƚ�ϭϱ͘ϰ�ĞůůĞƌ�ϭϱ͘ϭϭ�Ɵůů�Ğ-ƉŽƐƚĂĚƌĞƐƐĞŶ�ŐƌŽŶŇĂŐŐΛĨĞĞƐƵŽŵŝ͘Į͘ 

WĊ�ǀĂƌũĞ�ƐŝĚĂ 
ĂŶŐĞƐ�ǀŝůŬĂ�'ƌƂŶ�
&ůĂŐŐ-ŬƌŝƚĞƌŝĞƌ�
ĨƌĊŐŽƌŶĂ�ƌƂƌ͘ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ� 
;ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶͿ͗ 

WƌŽũĞŬƚĞƚ�ďƂƌũĂƌ�
ĂŶơŶŐĞŶ�ŝ�ďƂƌũĂŶ�
ƉĊ�ŚƂƐƚ-�ĞůůĞƌ�ǀĊƌ-
ƚĞƌŵŝŶĞŶ�ŽĐŚ�ƚĂƌ�
ƐůƵƚ�ŝ�ƐůƵƚĞƚ�Ăǀ�
ǀĊƌĞŶ�ĞůůĞƌ�ŚƂƐƚĞŶ͘ 

WƌŽũĞŬƚĞƚ�ĨŽƌƚƐćƩĞƌ�
ćǀĞŶ�ĞŌĞƌ�ƌĂƉƉŽƌƚĞƌŝŶͲ
ŐĞŶ�Ɵůů�ƐůƵƚĞƚ�Ăǀ�ŚƂƐƚ-�
ĞůůĞƌ�ǀĊƌƚĞƌŵŝŶĞŶ͘ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�;ƌĂƉƉŽƌƚĞŶͿ͗ 

 



<ƌŝƚĞƌŝĞƌ͗ ϭ͘ϭ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ƉƌŽũĞŬƚĞƚ�ŚĂƌ�ĞƩ�ƚĞŵĂ͘ 
  ϭ͘Ϯ�dĞŵĂƚ�ŝŶŶĞĨĂƩĂƌ�ĞŶ�ĂƐƉĞŬƚ�Ăǀ�ŵŝŶƐŬŶŝŶŐ�Ăǀ�ŵŝůũƂďĞůĂƐƚŶŝŶŐĞŶ͘ 

,ĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ͗ 
WƌŽũĞŬƚĞƚƐ�ƚĞŵĂ͗ 
 
 
 
 
�ŶŐĞ�Śćƌ�ŚƵƌ�Ŷŝ�ďĞĂŬƚĂƌ�ŵŝŶƐŬŶŝŶŐ�Ăǀ�ŵŝůũƂďĞůĂƐƚŶŝŶŐĞŶ�ŝ�Ğƌƚ� 
ƉƌŽũĞŬƚ�ŝĨĂůů�Ŷŝ�ǀćůũĞƌ�ŶĊŐŽƚ�ĂŶŶĂƚ�ƚĞŵĂ�ćŶ�ĚĞ�ĨćƌĚŝŐĂ�'ƌƂŶ�
&ůĂŐŐ-ƚĞŵĂŶĂ͘�WĊ�ǀŝůŬĞƚ�ƐćƩ�ƐƉĂƌĂƌ�Ŷŝ�ƚ͘Ğǆ͘�ĞŶĞƌŐŝ�ͬ�ĂŶǀćŶĚĞƌ�
Ŷŝ�ŵŝŶĚƌĞ�ŵćŶŐĚ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ͬ�ŵŝŶƐŬĂƌ�Ŷŝ�ƉĊ�ĞƌĂ�ƵƚƐůćƉƉ͍ 
 
 

 

 

ZĂƉƉŽƌƚĞŶ͗ 
sŝ�ƐƚƌćǀĂĚĞ�Ɵůů�ĂƩ�ŵŝŶƐŬĂ�ŵŝůũƂďĞůĂƐƚŶŝŶŐĞŶ� 
 
PǀƌŝŐĂ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ͗ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ� 
;ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶͿ͗ 

 

 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�;ƌĂƉƉŽƌƚĞŶͿ͗ 

<ŽŶƚƌŽůůĞƌĂ�ĂƩ�Ŷŝ� 
ŬƌǇƐƐĂƌ�ĨƂƌ�Ăůůƚ�ƐŽŵ�
Ŷŝ�ŐĞŶŽŵĨƂƌƚ͘ 

,ćƌ�ŬĂŶ�Ŷŝ�
ƐŬƌŝǀĂ�ĂŶĚƌĂ�
ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ 
ĞůůĞƌ�ƐŬŝĐŬĂ 
ŚćůƐŶŝŶŐĂƌ�Ɵůů�
&���^ƵŽŵŝ͘ 

Kŵ�Ŷŝ�ƚ͘Ğǆ͘�ǀćůũĞƌ�
ƐŬŽŐƐƵƞůǇŬƚĞƌ�
ƐŽŵ�ƚĞŵĂ�ŬĂŶ�Ŷŝ�
ǀćůũĂ�ĨŽƌƚƐŬĂīͲ
ŶŝŶŐƐŵĞĚĞů͕� 
ǀćŐŬŽƐƚ�ŽĐŚ� 
ĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ�ƐĊ�ĂƩ�
Ŷŝ�ƐƉĂƌĂƌ�ĞŶĞƌŐŝ�
ŽĐŚ�ŵĂƚĞƌŝĂů͘ 



<ƌŝƚĞƌŝĞƌ͗� Ϯ͘ϭ�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶ�ŚĂƌ�ĞƩ�ŵŝůũƂƌĊĚ͕�ƐŽŵ�ƵƚǀĞĐŬůĂƌ͕�ŐĞŶŽŵĨƂƌ�ŽĐŚ�ĨƂůũĞƌ�ŵĞĚ�ŵŝůũƂĂƌďĞƚĞƚ�ŝ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶ͘ 
  Ϯ͘Ϯ�ZĊĚĞƚƐ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ćƌ�ĞůĞǀĐĞŶƚƌĞƌĂƚ͘   Ϯ͘ϯ��ƚŵŝŶƐƚŽŶĞ�Ϯͬϯ�Ăǀ�ŵŝůũƂƌĊĚĞƚƐ�ŵĞĚůĞŵŵĂƌ�ćƌ�ĞůĞǀĞƌͬƐƚƵĚĞƌĂŶĚĞ͘ 
  Ϯ͘ϰ�ZĊĚĞƚ�ƐĂŵŵĂŶƚƌćĚĞƌ�ŵŝŶƐƚ�ĊƩĂ�ŐĊŶŐĞƌ�ƉĞƌ�ůćƐĊƌ͘� Ϯ͘ϱ�ZĊĚĞƚ�ĞŶŐĂŐĞƌĂƌ�ŚĞůĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶ�ĂƩ�ƉůĂŶĞƌĂ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘ 

,ĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ 

WĊ�ǀŝůŬĞƚ�ƐćƩ�ĨĊƌ�ĞůĞǀĞƌŶĂ�ĚĞůƚĂ�ŽĐŚ�ƉĊǀĞƌŬĂ�ŝ�ƌĊĚĞƚ͍ 
 �ůĂŶĚ�ĞůĞǀĞƌŶĂ�ǀćůũƐ�ĨƂƌƚƌŽĞŶĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƌ�;ŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞ͕�ƐĞŬƌĞƚĞƌĂƌĞͿ͘ 

 �ůĞǀĞƌŶĂ�ĚĞůƚĂƌ�ŝ�ƉůĂŶĞƌŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ĨƂƌǀĞƌŬůŝŐĂŶĚĞƚ�Ăǀ�ŬĂƌƚůćŐŐŶŝŶŐĞŶ͘ 

 �ůĞǀĞƌŶĂ�ĚĞůƚĂƌ�ŝ�ƉůĂŶĞƌŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ĨƂƌǀĞƌŬůŝŐĂŶĚĞƚ�Ăǀ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘ 

 �ůĞǀĞƌŶĂ�ĚĞůƚĂƌ�ŝ�ƵƚǀćƌĚĞƌĂŶĚĞƚ�Ăǀ��ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘ 

 �ůĞǀĞƌŶĂ�ĚĞůƚĂƌ�ŝ�ĂƩ�ƐĂŵŵĂŶƐƚćůůĂ�ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ�ŽĐŚ�ĂƩ�ƐŬƌŝǀĂ�ƌĂƉƉŽƌƚĞŶ͘ 

 WĊ�ĂŶŶĂƚ�ƐćƩ͕�ŚƵƌ�ĚĊ͍ 

 

 

,Ƶƌ�ćƌ�ƌĊĚĞƚ�ƐĂŵŵĂŶƐĂƩ͍��ŶŐĞ�ĊƚŵŝŶƐƚŽŶĞ�ŚƵƌ�ŵĊŶŐĂ�ĞůĞǀĞƌͬ
ƐƚƵĚĞƌĂŶĚĞ�ŽĐŚ�ǀƵǆŶĂ�ƐŽŵ�ŚƂƌ�Ɵůů�ŵŝůũƂƌĊĚĞƚ͘ 

 

 

 

WĊ�ǀŝůŬĞƚ�ƐćƩ�ƐĂŵůĂƌ�ƌĊĚĞƚ�ŝŶ�ŝĚĠĞƌ�ŽĐŚ�ĊƐŝŬƚĞƌ�Ăǀ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ�ŝ�ǀĞƌŬƐĂŵͲ
ŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶ�ƐŽŵ�ŝŶƚĞ�ŚƂƌ�Ɵůů�ƌĊĚĞƚ͍ 
 ZĊĚĞƚƐ�ŵĞĚůĞŵŵĂƌ�ƐĂŵůĂƌ�ŝŶ�ŝĚĠĞƌ�ŝ�ƐŝŶĂ�ĞŐŶĂ�ŬůĂƐƐĞƌ͘ 

 ZĊĚĞƚ�ƉůĂŶĞƌĂƌ�ŽĐŚ�ĨƂƌǀĞƌŬůŝŐĂƌ�ĞŶ�ŝŶŝƟĂƟǀƉŽƐƚůĊĚĂ�ĞůůĞƌ�ŶĊŐŽƚ�ĂŶŶĂƚ�ƐǇŶůŝŐƚ�ƐćƩ�
 ĂƩ�ƐĂŵůĂ�ŝŶ��ŝĚĠĞƌ�ĨƌĊŶ�ŚĞůĂ�ĞŶŚĞƚĞŶ͘ 

 ZĊĚƐŵĞĚůĞŵŵĂƌŶĂ�ŽƌĚŶĂƌ�ĞŶ�ƚćǀůŝŶŐ�ĞůůĞƌ�ŬĂŵƉĂŶũ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƐĂŵůĂ�ŝŶ�ŝĚĠĞƌ͘ 

 ZĊĚƐŵĞĚůĞŵŵĂƌŶĂ�ƐĂŵůĂƌ�ŝŶ�ŝĚĠĞƌ�ĚŝŐŝƚĂůƚ͕�ƚ͘Ğǆ͘�ǀŝĂ�ƐŽĐŝĂůĂ�ŵĞĚŝĂ͘ 

 WĊ�ĂŶŶĂƚ�ƐćƩ͕�ŚƵƌ�ĚĊ͍ 

ZĂƉƉŽƌƚĞŶ 

ZĊĚĞƚƐ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ǀĂƌ�ĞůĞǀĐĞŶƚƌĞƌĂĚ͘ 
 
ZĊĚĞƚ�ďĞƐƚŽĚ�Ɵůů�ŵŝŶƐƚ�Ϯͬϯ�Ăǀ�ĞůĞǀĞƌ�ĞůůĞƌ� 
ƐƚƵĚĞƌĂŶĚĞ͘� 
 
ZĊĚĞƚ�ĞŶŐĂŐĞƌĂĚĞ�ŚĞůĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶ�
ĂƩ�ĚĞůƚĂ�ŝ�ƉůĂŶĞƌŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘ 
 
,Ƶƌ�ŵĊŶŐĂ�ŐĊŶŐĞƌ�ƐĂŵůĂĚĞƐ�ƌĊĚĞƚ�ƵŶĚĞƌ� 
ƉƌŽũĞŬƚĞƚƐ�ŐĊŶŐ͍  ŐĊŶŐĞƌ 
 
&ƂƌćŶĚƌĂĚĞƐ�ƌĊĚĞƚƐ�ƐĂŵŵĂŶƐćƩŶŝŶŐ�ƵŶĚĞƌ�
ƉƌŽũĞŬƚĞƚƐ�ŐĊŶŐ͍�,Ƶƌ�ĚĊ͍ 
 
 
 
 
 
PǀƌŝŐĂ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ͗ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ
;ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶͿ͗ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�;ƌĂƉƉŽƌƚĞŶͿ͗ 

<Žŵ�ŝŚĊŐ�ĂƩ�ŵŝůũƂ-
ƌĊĚĞƚ�ƐĂŵŵĂŶƚƌćĚĞƌ 
ŵŝŶƐƚ�ϴ�ŐŐƌͬ͘ůćƐĊƌ 

Eŝ�ŬĂŶ�ǀćůũĂ 
ŇĞƌĂ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀ͘ 



<ƌŝƚĞƌŝĞƌ͗� ϯ͘ϭ�ZĊĚĞƚ�ŐƂƌ�ŝ�ďƂƌũĂŶ�Ăǀ�ƉƌŽũĞŬƚĞƚ�ĞŶ�ŬĂƌƚůćŐŐŶŝŶŐ�ŝŶŽŵ�ƌĂŵĞŶ�ĨƂƌ�ĚĞƚ�ǀĂůĚĂ�ƚĞŵĂƚ͘ 
  ϯ͘Ϯ�DĞĚ�ŬĂƌƚůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ŵćƚĞƌ�ŵĂŶ�ŵŝůũƂďĞůĂƐƚŶŝŶŐĞŶ�ĨƂƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶ͕�ŽĐŚ�ĨƂƌ�ƉĞƌƐŽŶĞƌŶĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŵĂ�ŝ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶ͘ 
  ϰ͘ϭ�WĊ�ďĂƐĞŶ�Ăǀ�ŬĂƌƚůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ŝĚĞŶƟĮĞƌĂƌ�ƌĊĚĞƚ�ĨƂƌďćƩƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞŶ͕�ƐƚćůůĞƌ�ƵƉƉ�ŵĊů�ŽĐŚ�ǀćůũĞƌ�ĊƚŐćƌĚĞƌ͘ 

,ĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ 
�ĞƌćƩĂ�ŬŽƌƞĂƩĂƚ�ŚƵƌ�Ŷŝ�ŬĂƌƚůĂŐĚĞ�ƵƚŐĊŶŐƐůćŐĞƚ͘��ŶŐĞ�ĊƚŵŝŶƐƚŽŶĞ�ǀĂĚ�Ŷŝ�ŬĂƌƚůĂŐĚĞ�ŽĐŚ�ǀŝůŬĂ�ŵĞƚŽĚĞƌ�Ŷŝ�ĂŶǀćŶĚĞ�
;ŵćƚŶŝŶŐĂƌ͕�ĨƂƌĨƌĊŐŶŝŶŐĂƌ͕�ŝŶƚĞƌǀũƵĞƌ͕�ŵŝŶĚŵĂƉ͕�ƂǀĞƌƐŝŬƚĞƌ�ŵŵͿ͗ 

 

 
 

 

�ĞƐŬƌŝǀ�Śćƌ�ĚĞ�ĐĞŶƚƌĂůĂ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ�Ăǀ�ŬĂƌƚůćŐŐŶŝŶŐĞŶ͗ 

 

 

 
 

 

 

DĞĚ�ŬĂƌƚůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ƚŽŐ�ŵĂŶ�ƌĞĚĂ�ƉĊ�ǀŝůŬĞŶ�ŵŝůũƂƉĊǀĞƌŬĂŶ�ǀĂƌ�ĨƌĊŶ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶ�ŽĐŚ�ǀŝůŬĞŶ�ŵŝůũƂƉĊǀĞƌŬĂŶ� 
ƉĞƌƐŽŶĞƌŶĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŵĂ�ŝ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶ�ŚĂĚĞ͕�ďů͘Ă͘�ǀĂƩĞŶ-͕�ĞŶĞƌŐŝ-�ŽĐŚ�ŵĂƚĞƌŝĂůŬŽŶƐƵŵƟŽŶ�ŽĐŚ�ƉƌŽĚƵŬƟŽŶ�Ăǀ� 
ƵƚƐůćƉƉ�ŽĐŚ�ĂǀĨĂůů͘ 

sŝůŬĂ�ŵĊů�ƐƚćůůĚĞ�Ŷŝ�ƵƉƉ�ƉĊ�ďĂƐĞŶ�Ăǀ�ŬĂƌƚůćŐŐŶŝŶŐĞŶ͍ 

 

 

 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�
;ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶͿ͗ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�;ƌĂƉƉŽƌƚĞŶͿ͗ 

ZĊĚ�ŽĐŚ�ŵŽĚĞůůĞƌ�ĨƂƌ�
ŬĂƌƚůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ĮŶŶƐ�
ƉĊ�ĚĞůƚĂŐĂƌƐŝĚŽƌŶĂ͊ 



<ƌŝƚĞƌŝĞƌ͗�� ϰ͘ϭ�WĊ�ďĂƐĞŶ�Ăǀ�ŬĂƌƚůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ŝĚĞŶƟĮĞƌĂƌ�ƌĊĚĞƚ�ĨƂƌďćƩƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞŶ͕�ƐƚćůůĞƌ�ƵƉƉ�ŵĊů�ŽĐŚ�ďĞƐƚćŵŵĞƌ�ŵĞƚŽĚĞƌ�ĂƩ�ŶĊ�ŵĊůĞŶ͘ 
  ϰ͘Ϯ��ƚŐćƌĚĞƌŶĂ�ŝŶŶĞĨĂƩĂƌ�ŽĐŬƐĊ�ŝŶůćƌŶŝŶŐ�Ăǀ�ĨćƌĚŝŐŚĞƚĞƌ�ŽĐŚ�ŬƵŶƐŬĂƉĞƌ͕�ƐŽŵ�ďĞŚƂǀƐ�ĨƂƌ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌĂƌĞ�ůŝǀƐƐƟů͘ 
  ϲ͘ϭ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ�Ċƌ�ŝŶƐŬƌŝǀĞŶ�ŝ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶƐ�ĊƌƐƉůĂŶ͘�   ϲ͘Ϯ�dĞŵĂƚ�ďĞŚĂŶĚůĂƐ�ŝ�ŽůŝŬĂ�ůćƌŽćŵŶĞŶ͘ 

,ĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ 

'Ğ�ŶĊŐƌĂ�ĞǆĞŵƉĞů�ƉĊ�ŚƵƌƵĚĂŶĂ�ŬƵŶƐŬĂƉĞƌ�ŽĐŚ�ĨćƌĚŝŐͲ
ŚĞƚĞƌ�ĨƂƌ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ůŝǀƐƐƟů��ƐŽŵ�ĚĞƚ�ćƌ�ŵĞŶŝŶŐĞŶ�ĂƩ�
ĞůĞǀĞƌŶĂ�ƐŬĂ�ůćƌĂ�ƐŝŐ�ƵŶĚĞƌ�ƉƌŽũĞŬƚĞƚƐ�ŐĊŶŐ͗ 

ϭͿ 

ϮͿ 

ϯͿ 

ϰͿ 

ϱͿ 

'Ğ�ŶĊŐƌĂ�ĞǆĞŵƉĞů�ƉĊ�ŚƵƌ�Ŷŝ�ƚćŶŬĞƌ�ďĞŚĂŶĚůĂ�ĚĞƚ� 
ĂŬƚƵĞůůĂ�ƚĞŵĂƚ�ŝ�ŽůŝŬĂ�ůćƌŽćŵŶĞŶ͗ 

ZĂƉƉŽƌƚĞŶ͗ 

,Ƶƌ�ďƌĂ�ůćƌĚĞ�ƐŝŐ�ĂůůĂ�ŝ�ŵĞĚĞůƚĂů�ĚĞ�ŬƵŶƐŬĂƉĞƌ�ŽĐŚ�ĨćƌĚŝŐŚĞƚĞƌ�
Ŷŝ�ŚĂĚĞ�ƐŽŵ�ŵĊů�ĨƂƌ�Ğƌƚ�ƉƌŽũĞŬƚ͍ 

ϭͿ 

ϮͿ 

ϯͿ 

ϰͿ 

ϱͿ 

'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ�-ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ�ćƌ�ŝŶƐŬƌŝǀĞƚ�ŝ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶƐ� 
ĊƌƐƉůĂŶ͘ 
 
dĞŵĂƚ�ďĞŚĂŶĚůĂĚĞƐ�ŵĊŶŐƐŝĚŝŐƚ�ŝ�ĚĞ�ŽůŝŬĂ�ůćƌŽćŵŶĞŶĂ͘� 
/�ǀŝůŬĂ�ćŵŶĞŶ�ŽĐŚ�ŚƵƌ͍�'Ğ�ŶĊŐƌĂ�ĞǆĞŵƉĞů͊ 

 

 
 

PǀƌŝŐĂ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ͗ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�
;ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶͿ͗ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�;ƌĂƉƉŽƌƚĞŶͿ͗ 

 



<ƌŝƚĞƌŝĞƌ͗� ϱ͘ϭ�/ŶŽŵ�ƌĂŵĞŶ�Ăǀ�ĚĞƚ�ǀĂůĚĂ�ƚĞŵĂƚ�ŚĂƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶ�ŬŽŶŬƌĞƚĂ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ƌƵƟŶĞƌ͕�ŵĞĚ�ǀŝůŬĂ�ďĂƌŶ͕�ƵŶŐĚŽŵĂƌ�ŽĐŚ�ǀƵǆŶĂ�ŝ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶ� 
  ƐƚƌćǀĂƌ�Ɵůů�ĂƩ�ŵŝŶƐŬĂ�ƐŝŶ�ŵŝůũƂďĞůĂƐƚŶŝŶŐ͘ 
  ϱ͘Ϯ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ƌƵƟŶĞƌŶĂ�ĨĂƐƚƐůĊƐ�ĞůůĞƌ�ƵƉƉĚĂƚĞƌĂƐ�ŐĞŵĞŶƐĂŵƚ͕�ŽĐŚ�ŚĞůĂ�ŐĞŵĞŶƐŬĂƉĞŶ�ĨƂƌďŝŶĚĞƌ�ƐŝŐ�Ɵůů�ĂƩ�ĨƂůũĂ�ĚĞŵ͘ 
  ϱ͘ϯ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ƌƵƟŶĞƌŶĂ�ćƌ�ĨƌĂŵŵĞ�ƐĊ�ĂůůĂ�ŬĂŶ�ƐĞ�ĚĞŵ�ŝ�ĚĞ�ĂůůŵćŶŶĂ�ƵƚƌǇŵŵĞŶĂ͘ 

,ĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ 
/ŶŶĂŶ�Ŷŝ�ƉĊďƂƌũĂĚĞ�ĚĞƚ�Śćƌ�ƉƌŽũĞŬƚĞƚ�ǀĂƌ�ǀĊƌĂ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-
ƌƵƟŶĞƌ͗� 
 
 
 
 
 
sŝůŬĂ�ŶǇĂ�ǀĂŶŽƌ�ƐŽŵ�ůĞĚĞƌ�Ɵůů�ĞŶ�ŵŝŶƐŬĂĚ�
ŵŝůũƂďĞůĂƐƚŶŝŶŐ�ŝŶŽŵ�ĚĞƚ�ĂŬƚƵĞůůĂ�ƚĞŵĂƚ�ćƌ�ĚĞƚ� 
ŵĞŶŝŶŐĞŶ�ĂƩ�ĂůůĂ�ƐŬĂ�ůćƌĂ�ƐŝŐ�ƵŶĚĞƌ�ƉƌŽũĞŬƚĞƚ͍ 

 
 

 

 
,Ƶƌ�ĞŶŐĂŐĞƌĂƌ�Ŷŝ�ŚĞůĂ�ĞŶŚĞƚĞŶ�ŝ�ĂƩ�ƉůĂŶĞƌĂ�ĞůůĞƌ�ƵƉƉĚĂƚĞƌĂ�
'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ƌƵƟŶĞƌŶĂ͍� 
 ZĊĚĞƚ�ŐƂƌ�ĞƩ�ĨƂƌƐůĂŐ�Ɵůů�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ�-ƌƵƟŶĞƌ͕�ŽĐŚ�ĂůůĂ�ĨĊƌ�ƌƂƐƚĂ�Žŵ�
 ǀŝůŬĂ�ƐŽŵ�ƐŬĂůů�ƚĂƐ�ŝ�ďƌƵŬ͘ 
 sĂƌũĞ�ŬůĂƐƐ�ĨĊƌ�ĨƂƌĞƐůĊ�ŶǇĂ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ƌƵƟŶĞƌ�ĞůůĞƌ�ƚĂ�ƐƚćůůŶŝŶŐ�Ɵůů�
 ŚƵƌ�ĚĞ�ďŽƌĚĞ�ƵƉƉĚĂƚĞƌĂƐ͕�ŽĐŚ�ƌĊĚĞƚ�ƐĂŵŵĂŶƐƚćůůĞƌ�ƉĊ�ďĂƐĞŶ�Ăǀ�
 ĨƂƌƐůĂŐĞŶ�ĚĞ�ŶǇĂ�ĞůůĞƌ�ƵƉƉĚĂƚĞƌĂĚĞ�'ƌƂŶ�ŇĂŐŐ-ƌƵƟŶĞƌŶĂ͘ 

WĊ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ƚĞŵĂĚĂŐĞŶ�ŽƌĚŶĂƐ�ĞŶ�ǁŽƌŬƐŚŽƉ͕�Ěćƌ�ĞƩ�ĨƂƌƐůĂŐ�
ƵƚĂƌďĞƚĂƐ�Žŵ�ŚƵƌ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ƌƵƟŶĞƌŶĂ�ďŽƌĚĞ�ĨƂƌŶǇĂƐ�ĞůůĞƌ�ƵƉƉĚĂƚͲ
ĞƌĂƐ͘ 
WĊ�ĂŶŶĂƚ�ƐćƩ͕�ŚƵƌ͍ 

ZĂƉƉŽƌƚĞŶ 
sŝůŬĂ�ŶǇĂ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ƌƵƟŶĞƌ�ƚŽŐ�Ŷŝ�ŝ�ďƌƵŬ�ŝ�ŽĐŚ�ŵĞĚ�ƉƌŽͲ
ũĞŬƚĞƚ͍ 

 

 

 

 

WĊ�ǀŝůŬĂ�ƐćƩ�ćƌ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ƌƵƟŶĞƌŶĂ�ĨƌĂŵŵĞ�ŝ�ĚĞ�ŐĞŵĞŶͲ
ƐĂŵŵĂ�ƵƚƌǇŵŵĞŶĂ͍ 
 

 

 

,ĞůĂ�ĞŶŚĞƚĞŶ�ĚĞůƚŽŐ�ŝ�ĂƩ�ƐŬĂƉĂͬƵƉƉĚĂƚĞƌĂ� 
'ƌƂŶ�ŇĂŐŐ�ƌƵƟŶĞƌŶĂ 
 
,ĞůĂ�ĞŶŚĞƚĞŶ�ĨƂƌďĂŶĚ�ƐŝŐ�Ɵůů�ĂƩ�ĨƂůũĂ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ�-
ƌƵƟŶĞƌŶĂ 
 
PǀƌŝŐĂ��ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ͗ 

'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ�-ƌƵƟŶĞƌŶĂ�ćƌ�ŐćƌŶŝŶŐĂƌ�ĞůůĞƌ�ƌĞŐůĞƌ�ƐŽŵ�ŵĂŶ�ŐĞŵĞŶƐĂŵƚ�ŚĂƌ�ŬŽŵŵŝƚ�ƂǀĞƌĞŶƐ�Žŵ�ŽĐŚ�
ŵĞĚ�ǀŝůŬĂ�ŵĂŶ�ŬĂŶ�ŵŝŶƐŬĂ�ŵŝůũƂďĞůĂƐƚŶŝŶŐĞŶ͘�d͘Ğǆ͘�͟sĂƌũĞ�ŬůĂƐƐ�ƐŽƌƚĞƌĂƌ�ƐŝƩ�ĂǀĨĂůů͟�ĞůůĞƌ�͟sŝ�ƐůćĐŬĞƌ�
ůĂŵƉŽƌŶĂ�ĚĊ�ǀŝ�ŐĊƌ�Ƶƚ�Ƶƌ�ŬůĂƐƐĞŶ͘͟��DĞƌ�ŝŶĨŽ�ƉĊ�ĚĞůƚĂŐĂƌƐŝĚŽƌŶĂ͊ 

Kŵ�ĚĞƚ�Śćƌ�ćƌ�
Ğƌƚ�ĨƂƌƐƚĂ�ƉƌŽͲ
ũĞŬƚ�ďĞŚƂǀĞƌ�Ŷŝ�
ŝŶƚĞ�ĨǇůůĂ�ŝ�ĚĞƩĂ͘ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�
;ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶͿ͗ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�;ƌĂƉƉŽƌƚĞŶͿ͗ 

 



<ƌŝƚĞƌŝĞƌ͗� ϰ͘Ϯ���ƚŐćƌĚĞƌŶĂ�ŝŶŶĞĨĂƩĂƌ�ŵŝŶƐŬŶŝŶŐ�Ăǀ�ŵŝůũƂďĞůĂƐƚŶŝŶŐĞŶ�ŝŶŽŵ�ĚĞƚ�ǀĂůĚĂ�ƚĞŵĂƚ͘ 
  ϳ͘ϭ��'ĞŵĞŶƐĂŵ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ�-ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ĨƂƌ�ŚĞůĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶ�ŽƌĚŶĂƐ�ĊƚŵŝŶƐƚŽŶĞ�ƐĞǆ�ŐĊŶŐĞƌ�ƉĞƌ�ůćƐĊƌ͘ 

,ĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ 
�ĞƌćƩĂ�Śćƌ�ŝĨĂůů�Ŷŝ�ŚĂƌ�ĨƂƌ�ĂǀƐŝŬƚ�ĂƩ�ŵŝŶƐŬĂ�ĞŶŚĞƚĞŶƐ�
ŵŝůũƂďĞůĂƐƚŶŝŶŐ�ŽĐŬƐĊ�ƉĊ�ĂŶŶĂƚ�ƐćƩ�ćŶ�ŐĞŶŽŵ�'ƌƂŶ�
&ůĂŐŐ�-ƌƵƟŶĞƌŶĂ͍�d͘Ğǆ͘�ŝŶŽŵ�ƐƚćĚŶŝŶŐĞŶ͕�ĨĂƐƟŐŚĞƚƐƐŬƂƚͲ
ƐĞůŶ�ĞůůĞƌ�ĂŶƐŬĂīŶŝŶŐĂƌŶĂ͘ 
 
 

 

�ŶŐĞ�ŶĊŐƌĂ�ĞǆĞŵƉĞů�ƉĊ�ŚƵƌĚĂŶĂ�ƚĞŵĂĚĂŐĂƌ�ĞůůĞƌ�-
ǀĞĐŬŽƌ͕�ĞǀĞŶĞŵĂŶŐ͕�ƚćǀůŝŶŐĂƌ͕�ŬĂŵƉĂŶũĞƌ͕�ĞǆŬƵƌƐŝŽŶĞƌ͕�
ŵŽƌŐŽŶƐĂŵůŝŶŐĂƌ�Ğ͘ĚǇů͘�Ŷŝ�ƉůĂŶĞƌĂƌ�ĂƩ�ĂŶͲ ŽƌĚŶĂ͍ 
 
 

ZĂƉƉŽƌƚĞŶ 
sŝ�ůǇĐŬĂĚĞƐ�ŵŝŶƐŬĂ�ŵŝůũƂďĞůĂƐƚŶŝŶŐĞŶ�ŽĐŬƐĊ�ƉĊ�ĂŶŶĂƚ�ƐćƩ�ćŶ�
ǀŝĂ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ƌƵƟŶĞƌŶĂ͘����������WĊ�ǀŝůŬĞƚ�ƐćƩ͍ 
 
 
 

,ƵƌĚĂŶĂ�ƚĞŵĂĚĂŐĂƌ�ĞůůĞƌ�-ǀĞĐŬŽƌ͕�ĞǀĞŶĞŵĂŶŐ͕�ƚćǀůŝŶŐĂƌ͕�
ŬĂŵƉĂŶũĞƌ͕�ĞǆŬƵƌƐŝŽŶĞƌ͕�ŵŽƌŐŽŶƐĂŵůŝŶŐĂƌ�Ž͘ĚǇů͘�ĂŶŽƌĚŶĂĚĞ�
Ŷŝ͍ 
 

 

 

 

 

 

 

'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ĨƂƌ�ŚĞůĂ�ĞŶŚĞƚĞŶ�ŽƌĚŶĂĚĞƐ�
 ŐĊŶŐĞƌ�ƵŶĚĞƌ�ůćƐĊƌĞƚ͘ 
 

PǀƌŝŐĂ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ͗ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƟƉƐ�
ĊƚĞƌĮŶŶƐ�ƉĊ�
ĚĞůƚĂŐĂƌƐŝĚŽƌŶĂ͊ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�
;ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶͿ͗ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�;ƌĂƉƉŽƌƚĞŶͿ͗ 



<ƌŝƚĞƌŝĞƌ͗� ϰ͘ϯ�ZĊĚĞƚ�ĨƂůũĞƌ�ŽĐŚ�ƵƚǀćƌĚĞƌĂƌ͕�ŚƵƌ�ĚĞ�ƵƉƉƐƚćůůĚĂ�ŵĊůĞŶ�ƵƉƉŶĊƐ͕�ƐĂŵƚ�Žŵ�ĚĞ�ǀĂůĚĂ�ŵĞƚŽĚĞƌŶĂ�ćƌ�ůćŵƉůŝŐĂ�ŽĐŚ�ĂŶƉĂƐƐĂƌ�ǀŝĚ�ďĞŚŽǀ�ŵĞƚŽĚĞƌŶĂ͘ 

,ĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ 
,ƵƌĚĂŶĂ�ƵƚǀćƌĚĞƌŝŶŐƐŵĞƚŽĚĞƌ�ŚĂƌ�Ŷŝ�ŚŝƩĂƚ�ƉĊ͍��ůůĞƌ�
ŵĞĚ�ĂŶĚƌĂ�ŽƌĚ͕�ŚƵƌ�ĨƂůũĞƌ�ƌĊĚĞƚ�ŵĞĚ�ŚƵƌ�ĚĞ�ƵƉƉƐƚćůůĚĂ�
ŵĊůĞŶ�ĨƂƌǀĞƌŬůŝŐĂƐ͍ 

 
WĊ�ƌĊĚƐŵƂƚĞŶĂ�ŐĊƌ�ǀŝ�ƌĞŐĞůďƵŶĚĞƚ�ŝŐĞŶŽŵ�ŚĂŶĚůŝŶŐƐͲ
ƉůĂŶĞŶ�ŽĐŚ�ŬŽŶƚƌŽůůĞƌĂƌ�Žŵ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ĨƌĂŵƐŬƌŝĚĞƌ�
ƉůĂŶĞŶůŝŐƚ͘ 

ZĊĚĞƚ�ŐƂƌ�ƐŵĊ�ŵĞůůĂŶŬŽŶƚƌŽůůĞƌ͕�ŵĞĚ�ǀŝůŬĂ�ŵĂŶ�ĨƂůũĞƌ�
Žŵ�ŬƵŶƐŬĂƉĞƌŶĂ͕�ĨćƌĚŝŐŚĞƚĞƌŶĂ�ŽĐŚ�ŝŶůćƌŶŝŶŐĞŶ�ƵƚǀĞĐŬͲ
ůĂƐ�ƉůĂŶĞŶůŝŐƚ͘ 

ZĊĚĞƚ�ŐƂƌ�͟ƌĂǌǌŝŽƌ͟�Ěćƌ�ŵĂŶ�ŬŽŶƚƌŽůůĞƌĂƌ�ĂƩ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ
-ƌƵƟŶĞƌŶĂ�ĞŌĞƌĨƂůũƐ͘ 

ZĊĚĞƚ�ŐƂƌ�ƉĊ�ďĂƐĞŶ�Ăǀ�ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ�ĞŶ�ĐŚĞĐŬůŝƐƚĂ�
ƂǀĞƌ�ŽůŝŬĂ�ĨƵŶŬƟŽŶĞƌ�ŝ�ƐŬŽůĂŶͬůćƌŽĂŶƐƚĂůƚĞŶ�ŽĐŚ�ĨŽƚŽͲ
ŐƌĂĨĞƌĂƌ�ŵĞĚ�ũćŵŶĂ�ŵĞůůĂŶƌƵŵ�ĚĞƐƐĂ�ƉƵŶŬƚĞƌ͘ 

ZĊĚƐŵĞĚůĞŵŵĂƌŶĂ�ŝŶƚĞƌǀũƵĂƌ�ŶĊŐƌĂ�ůćƌĂƌĞ�ŽĐŚ�ĞůĞǀĞƌ�
ĨƂƌ�ĂƩ�ƚĂ�ƌĞĚĂ�ƉĊ�Žŵ�ŵĊůĞŶ�ŝ�ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ� 
ĨƌĂŵƐŬƌŝĚĞƌ�ƉůĂŶĞŶůŝŐƚ͘ 

WĊ�ĂŶŶĂƚ�ƐćƩ͕�ŚƵƌ͍� 

 

ZĂƉƉŽƌƚĞŶ 
ZĊĚĞƚ�ĨƂůũĚĞ�ŵĞĚ�ŽĐŚ�ƵƚǀćƌĚĞƌĂĚĞ�ŚƵƌ�ĚĞ�ƵƉƉƐƚćůůĚĂ 
ŵĊůĞŶ�ƵƉƉŶĊĚĚĞƐ͘� 
,Ƶƌ�ĚĊ͍ 
 
 
 
/ĨĂůů�ƌĊĚĞƚ�ŐũŽƌĚĞ�ćŶĚƌŝŶŐĂƌ�ŝ�ĊƚŐćƌĚĞƌŶĂ͕�ŚƵƌƵĚĂŶĂ� 
ćŶĚƌŝŶŐĂƌ͍ 
 

 

 

 

 

 

PǀƌŝŐĂ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ͗ 
 
 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�;ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶͿ͗ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�;ƌĂƉƉŽƌƚĞŶͿ͗ 



<ƌŝƚĞƌŝĞƌ͗� ϴ͘ϭ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ�ćƌ�ŚĞůĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶƐ�ŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂ�ƉƌŽũĞŬƚ͘ 
ϴ͘Ϯ�DŝŶƐƚ�ϳϬй�Ăǀ�ĞůĞǀĞƌŶĂͬƐƚƵĚĞƌĂŶĚĞŶĂ�ĚĞůƚĂƌ�ŝ�ĚĞŶ�ǀĂƌĚĂŐůŝŐĂ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ�-ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŽĐŚͬĞůůĞƌ�ŝ�ŽůŝŬĂ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ�-ƟůůĨćůůĞŶ͘ 
ϴ͘ϯ��ůĞǀĞƌŶĂƐͬƐƚƵĚĞƌĂŶĚĞƐ�ĨĂŵŝůũĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĞƌĂƐ�Žŵ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘������ϴ͘ϰ�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĞŶŚĞƚĞŶ�ŝŶĨŽƌŵĞƌĂƌ�ĞǆƚĞƌŶƚ�Žŵ�ƐŝŶ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ�-ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͘ 

,ĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ 
�ĞƌćƩĂ�ŬŽƌƚ�ŚƵƌ�Ŷŝ�ŚĂƌ�ƚćŶŬƚ�ŝŶĨŽƌŵĞƌĂ�ĞůĞǀĞƌŶĂƐͬ
ƐƚƵĚĞƌĂŶĚĞƐ�ĨĂŵŝůũĞƌ�Žŵ�Ğƌ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͍ 

'Ğ�ĞǆĞŵƉĞů�ƉĊ�ŚƵƌ�Ŷŝ�ŚĂƌ�ƚćŶŬƚ�ŝŶĨŽƌŵĞƌĂ�ĞǆƚĞƌŶƚ�Žŵ�
Ğƌ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�;ŶćƚƐŝĚŽƌ͕�ƐŽĐŝĂůĂ�ŵĞĚŝĞƌ͕�
ƟĚŶŝŶŐĂƌ�ŵ͘ŵ͘Ϳ͍ 

ZĂƉƉŽƌƚĞŶ͗ 
�ƚŵŝŶƐƚŽŶĞ�ϳϬй�Ăǀ�ĞůĞǀĞƌŶĂ�ĚĞůƚŽŐ�ŝ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�
ŝŶŽŵ�ǀĂƌĚĂŐĞŶ�ŽĐŚͬĞůůĞƌ�ŐĞŶŽŵ�ĂƩ�ǀĂƌĂ�ŵĞĚ�ƉĊ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ�-
ƟůůĨćůůĞŶ͘ 

,Ƶƌ�ŝŶĨŽƌŵĞƌĂĚĞ�Ŷŝ�ďĂƌŶĞŶƐ�ĨĂŵŝůũĞƌ�Žŵ�ĞƌĂ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ� 
-ƌƵƟŶĞƌ�ŽĐŚ�Ğƌ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ�-ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͍

,Ƶƌ�ŝŶĨŽƌŵĞƌĂĚĞ�Ŷŝ�ĞǆƚĞƌŶƚ�Žŵ�Ğƌ�'ƌƂŶ�&ůĂŐŐ-ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͍ 

PǀƌŝŐĂ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ͗ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�
;ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶͿ͗ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�;ƌĂƉƉŽƌƚĞŶͿ͗ 



ZĂƉƉŽƌƚĞŶ 
'Ğ�Ğƌƚ�ƉƌŽũĞŬƚ�ĞƩ�ƐŬŽůǀŝƚƐŽƌĚ͗ 
 
sĂĚ�ůǇĐŬĂĚĞƐ�ƐćƌƐŬŝůƚ�ďƌĂ͍�     sĂĚ�ůǇĐŬĂĚĞƐ�Ŷŝ�ƐćŵƐƚ�ŵĞĚ͍�sĂĚ�ůćƌĚĞ�Ŷŝ�Ğƌ�Ăǀ�ĚĞƚ͍ 
 
 
 
 
sĂĚ�ǀĂƌ�ĚĞƚ�ďćƐƚĂ�ŵĞĚ�Ğƌƚ�ƉƌŽũĞŬƚ͍��ĞƌćƩĂ�Žŵ�ŶĊŐŽƚ��-�ĞŶ�ŚćŶĚĞůƐĞ͕�ĞƩ�ũŝƉƉŽ�ĞůůĞƌ�ŶĊŐŽƚ�ĂŶŶĂƚ—ƐŽŵ�ůǇĐŬĂĚĞƐ�ƌŝŬͲ
ƟŐƚ�ďƌĂ�ŽĐŚ�ƐŽŵ�Ŷŝ�ŐćƌŶĂ�ǀŝůů�ďĞƌćƩĂ�Žŵ�ĨƂƌ�ĂŶĚƌĂ�ĚĞůƚĂŐĂƌĞ͘��sŝ�ůǇŌĞƌ�ŐćƌŶĂ�ĨƌĂŵ�ĚĞƐƐĂ�ƉćƌůŽƌ�ƐŽŵ�ĞǆĞŵƉĞů�ŝ�'ƌƂŶ�
&ůĂŐŐ-ŵĂƚĞƌŝĂůĞƚ�ŽĐŚ�ƟƉƐďĂŶŬĞŶ͘ 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�
;ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶͿ͗ 

 
 

&���^ƵŽŵŝƐ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�;ƌĂƉƉŽƌƚĞŶͿ͗ 

 
 


	Text1: BILLNÄS SKOLA
	Text2: 08/2020-05/2022
	Text3: augusti-september 2020
	Text4: Susanna Ojala
susanna.ojala@raseborg.fi
040 837 0723
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	Text5: 
	Text6: 
	Text7: Bra!Fint att ni har också ett personalteam - det lönar sig alltid att dela på arbetet och ett personalteam underlättar också kommunikationen inom enheten.
	Text8: 08/2020-05/2022
	Text9: 15.4.2022
	Text10: Susanna Ojala
susanna.ojala@raseborg.fi
	Text11: 
	Text12: 
	Text14: 
	Text15: Bra - ett nytt tema för er?
	Text16: Nej, vi har haft "Ett sunt liv" som tema tidigare.
	Text17: Allt väl - bra och klara metoder och korrekt sammansättning. 
	Text18: Två elever per årskurs per läsår, så läsåret 2020-2021 12 elever och läsåret 2021-2022 12 nya elever. En vuxen (samma båda läsåren).
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: Två elever per årskurs så sammanlagt 12 elever och en vuxen.
	Text22: 
	Text23: Oj så fint och utförligt och ambitiöst! Mat, motion och social hållbarhet är alla med!
	Text24: Vi använde vår egen Sunt liv förkartläggningsenkät som vi har tillverkat i vilken vi bl.a. kartlagde hur ofta eleverna äter morgonmål, varm mat hemma, godis, går/cyklar till skolan, motionerar på sin fritid, blir andfådda i skolan och på fritiden, får hjälp med läxorna hemma, hur många grönsaker och frukter eleverna äter per dag, när eleverna går och lägger sig, hur många timmar eleverna sover per natt. Vi använde också Grön Flaggs snabbenkät om skolelevernas kunskap och attityder. Dessutom kartlagde vi elevernas trivsel med två enkäter. Ett sociogram med fyra frågor fyllde eleverna också i. Vi kartlagde också mängden avfall vi producerar och mängden vatten vi konsumerar
	Text25: Av 52 elever äter 38 morgonmål 6-7 gånger/vecka, 2 äter bara 1-2 gånger
36 äter varm mat hemma 6-7 gånger/vecka, 1 äter bara 1-2 gånger
27 äter godis 1-2 gånger/vecka, 2 äter 6-7 gånger
29 cyklar/går 3-5 gånger/vecka, 10 gör det aldrig
7 motionerar 6-7 gånger/vecka, 5 gör det aldrig
16 blir andfådda i skolan 10-15 gånger/vecka, 2 aldrig
17 blir andfådda i skolan 10-15 gånger/vecka, 7 aldrig
16 får hjälp med läxorna hemma 6-7 gånger/vecka, 2 får det 1-2 gånger
10 äter 6-7 frukter/vecka, 18 äter 1-2 frukter
20 äter 6-7 grönsaker/vecka, 12 äter 1-2
Åk 1-2 och åk 5-6 går och lägger sig bra tider medan en del av eleverna i åk 3-4 går och lägger sig sent och därmed blir antalet timmar de sover inte tillräckligt många.
I snabbenkäten hade de äldre eleverna flera rätt svar än de yngre.
Resultaten i trivselenkäterna och sociogramen var bra.
	Text26: Vår målsättning för miljöfostran är givetvis att öka elevernas kunskap om hurdant ett sunt liv är och påverka elevernas attityder till att bli positivare till ett sunt liv och därmed minska miljöbelastningen. Svaren i efterkartläggningen ska vara bättre än i förkartläggningen. Vår målsättning är bl.a. att eleverna på åk 3-4 skulle börja sova längre nätter, att de som aldrig motionerar börjar göra det, att de yngre eleverna får fler rätt svar i snabbenkäten. Vi strävar också till att fortsätta jobba enligt vår Gul Flagg så att resultaten i trivselenkäterna och sociogramen är lika bra vid efterkartläggningen som nu.

	Text27: Det femte målet fattas det eventuellt slutet på, kontrollera?Rutan om undervisningen är mycket bra och allt är synnerligen väl planerat och skrivet. Tack! Ni har med mycket om de tre delområdena inom Ett sunt liv.
	Text28: Kost och måltider
* Vi vägleder och hjälper eleverna att välja hälsosam och nyttig mat och bra mellanmål.
* Vi poängterar vikten av att äta regelbundet vid vissa bestämda tider under dagen.
* Vi strävar efter att välja mat som är närproducerad , ekologisk och rättvis (ansvarsfullt producerad).
* Vi bjuder in en närproducent t.ex. jordbrukare.
* Vi samlar recept på hälsosamma och miljövänliga maträtter till en gemensam kokbok.
* Vi gör vår favoriträtt och funderar kring tallriksmodellen.
* Vi utarbetar tips på måltider som inte belastar miljön så mycket och är hälsosamma.
* Vi tar reda på hur miljövänlig och skolmatsportionen är under en viss dag. 
* Närmatsdag
* Deltar i EWWR-veckan
* Sambanden mellan mat och miljö
* Mat i medierna
Sömn och vila
* Mängden sömn för skolelever
* Skärmtid och dess påverkan på sömn
* Avslappning som metod för att varva ner och stilla tankar
Motion
Vi poängterar att det är viktigt att röra på sig:
* Man får starkare muskler och hjärta (som är en muskel), bättre benbyggnad.
*Koncentrationsförmågan och minnet förbättras.
* Det är lättare att somna och sömnkvaliteten förbättras -man har lättare att lära sig och bättre orka.
* Man lär sig samarbeta och ta hänsyn till andra om man motionerar tillsammans.
* Vi bekantar oss med olika former av närmotion (i skolands omgivning).
* Daglig motion och rörelse av olika former (under raster, varierande pausgymnastk och under gymnastiklektioner)
* Vi ökar på nyttomotionen, vi samarbetar och är delaktiga.
* Utomhuspedagogik
* Naturskola
* Vi bekantar oss med möjligheter till fritidsaktiviteter inom Raseborg.
* Alternativ till kreativ verksamhet för barn
* Vi gör en gemensam motionsdagbok under en vecka
* Ett ekologiskt idrottsevenemang
* Vi deltar i Rörelsekvarten vecka 44-47 och Folkhälsans motionkampanj på våren. 
* Hoppa hopprep med Finlands Svenska Idrott r.f.
Social hållbarhet - värderingar, självkännedom och känslofostran
* Självkänsla, självförtroende - teori och praktiska övningar kring detta ger mera självkännedom
* Det är viktigt att vi alla känner samhörighet och delaktighet i gruppen, jämlikhet och rättvisa.
* Alla bör ha möjlighet att påverka och känna välbefinnande
* Vi observerar hur olika platser i skolan anknyter till känslor av ensamhet och funderar ut olika sätt att minska de känslorna.
* Vi övar på att ta med alla.
* Vi övar på att säga Förlåt och Tack
* Vi funderar på vad som är bra för ens egen och/eller miljöns hälsa och vad som är skadligt.
* Styrkor inom positiv psykologi
- ger bra självkänsla åt eleverna
- att identifiera egna och andra klasskamraters styrkor
* Bucket filling - att göra goda gärningar för andra ger sunda värderingar och gott klimat i klassen
* Tacksamhet
* Grupptryck och roller inom en grupp
* Mobbning
* Känslor
- känsloreglering
- känn igen olika känslor
- självbehärskningsmetoder (djupandning, röda-gröna tankar)
* Hälsosol
* Gul Flagg-övningar
* I skydd undan översvämningen
Vi samarbetar med en marthaförening.
 Ett sunt liv behandlas i omgivningslära, bildkonst, samhällslära, religion, gymnastik, modersmål och litteratur.

	Text29:  Ett sunt liv behandlades i omgivningslära, bildkonst, samhällslära, religion, gymnastik, modersmål och litteratur.
Kost och måltider
* Vi vägledde och hjälpte eleverna att välja hälsosam och nyttig mat och bra mellanmål.
* Vi poängterade vikten av att äta regelbundet vid vissa bestämda tider under dagen.
* Vi strävade efter att välja mat som är närproducerad , ekologisk och rättvis (ansvarsfullt producerad).
* Vi bjöd inte in en närproducent t.ex. jordbrukare på grund av coronapandemin.
* Vi samlade recept på hälsosamma och miljövänliga maträtter till en gemensam kokbok.
* Vi gjorde vår favoriträtt och funderade kring tallriksmodellen.
* Vi utarbetade tips på måltider som inte belastar miljön så mycket och är hälsosamma.
* Vi tog reda på hur miljövänlig och skolmatsportionen är under en viss dag. 
* Närmatsdag
* Deltog i EWWR-veckan
* Sambanden mellan mat och miljö
* Mat i medierna
Sömn och vila
* Mängden sömn för skolelever
* Skärmtid och dess påverkan på sömn
* Avslappning som metod för att varva ner och stilla tankar
Motion
Vi poängterade att det är viktigt att röra på sig:
* Man får starkare muskler och hjärta (som är en muskel), bättre benbyggnad.
*Koncentrationsförmågan och minnet förbättras.
* Det är lättare att somna och sömnkvaliteten förbättras -man har lättare att lära sig och bättre orka.
* Man lär sig samarbeta och ta hänsyn till andra om man motionerar tillsammans.
* Vi bekantade oss med olika former av närmotion (i skolans omgivning).
* Daglig motion och rörelse av olika former (under raster, varierande pausgymnastk och under gymnastiklektioner)
* Vi ökade på nyttomotionen, vi samarbetade och var delaktiga.
* Utomhuspedagogik
* Naturskola
* Vi bekantade oss med möjligheter till fritidsaktiviteter inom Raseborg.
* Alternativ till kreativ verksamhet för barn
* Vi gjorde en gemensam motionsdagbok under en vecka
* Ett ekologiskt idrottsevenemang
* Vi deltog i Rörelsekvarten vecka 44-47 och Folkhälsans motionkampanj på våren. 
* Hoppa hopprep med Finlands Svenska Idrott r.f.
Social hållbarhet - värderingar, självkännedom och känslofostran
* Självkänsla, självförtroende - teori och praktiska övningar kring detta ger mera självkännedom
* Det är viktigt att vi alla känner samhörighet och delaktighet i gruppen, jämlikhet och rättvisa.
* Alla bör ha möjlighet att påverka och känna välbefinnande
* Vi observerade hur olika platser i skolan anknyter till känslor av ensamhet och funderar ut olika sätt att minska de känslorna.
* Vi övade på att ta med alla.
* Vi övade på att säga Förlåt och Tack
* Vi funderade på vad som är bra för ens egen och/eller miljöns hälsa och vad som är skadligt.
* Styrkor inom positiv psykologi
- ger bra självkänsla åt eleverna
- att identifiera egna och andra klasskamraters styrkor
* Bucket filling - att göra goda gärningar för andra ger sunda värderingar och gott klimat i klassen
* Tacksamhet
* Grupptryck och roller inom en grupp
* Mobbning
* Känslor
- känsloreglering
- känn igen olika känslor
- självbehärskningsmetoder (djupandning, röda-gröna tankar)
* Hälsosol
* Gul Flagg-övningar
* I skydd undan översvämningen
Vi samarbetade tyvärr inte  med en marthaförening på grund av coronapandemin.

	Text30: OBS! På 4:an ska det vara "De flesta lärde sig" inte "Alla lärde sig" men det gick inte att välja "De flesta lärde sig" hur jag än försökte.
	Text31: Ni har redan väldigt omfattande Grön Flagg-rutiner så jag förstår att det inte alltid går att hitta på alldeles nya. Det räcker naturligtvis att vid behov uppdatera och i annat fall bara satsa på att alla vet om de existerande rutinerna!
	Text32: 
- Köp inte onödiga saker.
- Sortera avfallet bättre.
- Återanvänd papper.
- Återanvänd skolböcker.
- Ta dubbelsidiga kopior.
- Printa ut dokument i onödan.
- Minska vattenkonsumtionen.
- Minska belastningen av vattendragen.
- Minska energikonsumtionen.
- Släck belysningen efter dig.
- Stäng apparater.
- Använd ett handpapper vid  handtvätt där det inte finns tyghandduksautomat.
- Packa inte smörgåsar en och en vid utfärder (vi har inte gjort det sedan hösten 2010).
- Använd egna saftflaskor vid utfärder (ej tripburkar sedan hösten 2010).
- Ta dig fram till fots eller med cykel då du har möjlighet.
- Tänk globalt.
- Var tolerant.
- Köp globalt hållbara varor.
- Köp rättvisemärkta varor.
- Stöd vår vänskola Billnäs Finland Art and Peace School på olika sätt.
- Lev ett sunt liv.
- Värna om vår närmilj

	Text33: Vi har tyvärr inte kommit på några nya vanor som leder till minskad miljöbelastning.
	Text34: 
	Text35: Vi har faktiskt inte tagit i bruk några nya rutiner för det  känns som att våra 22 rutiner är tillräckligt många.
- Köp inte onödiga saker.
- Sortera avfallet bättre.
- Återanvänd papper.
- Återanvänd skolböcker.
- Ta dubbelsidiga kopior.
- Printa ut dokument i onödan.
- Minska vattenkonsumtionen.
- Minska belastningen av vattendragen.
- Minska energikonsumtionen.
- Släck belysningen efter dig.
- Stäng apparater.
- Använd ett handpapper vid  handtvätt där det inte finns tyghandduksautomat.
- Packa inte smörgåsar en och en vid utfärder (vi har inte gjort det sedan hösten 2010).
- Använd egna saftflaskor vid utfärder (ej tripburkar sedan hösten 2010).
- Ta dig fram till fots eller med cykel då du har möjlighet.
- Tänk globalt.
- Var tolerant.
- Köp globalt hållbara varor.
- Köp rättvisemärkta varor.
- Stöd vår vänskola Billnäs Finland Art and Peace School på olika sätt.
- Lev ett sunt liv.
- Värna om vår närmilj
	Text36: Grön Flagg-rutinerna finns synliga för alla i gemensamma utrymmen (genast då man kommer in i skolan finns alla uppsatta på väggen med vår egen Grön Flagg-logo, vid alla tappunkter står det "Spara vatten", vid alla lampavbrytare står det "Släck belysningen efter dig", vid alla hand-papperslådor står det "Använd ett handpapper"), på skolans hemsida, till hemmen skickas de som en del av Grön Flagg infobrev.
	Text37: 
	Text38: Elevernas och personalens beteendemönster observeras i början och slutet av projekttiden: handtvätt (kommer vattnet med lämpligt tryck, stängs kranen genast) klädtvätt och diskning (tvättar man med fulla maskiner) städning (går man omkring med smutsiga skor).  Vi vägde mängden avfall i klassrummen och korridorerna i en veckas tid. Resultatet är bra (Papper 4,0 kg och blandavfall 15 kg), men sämre än föregående mätning på grund av att vi är tvungna att tvätta händerna mycket flera gånger nu på grund av coronapandemin, vi får inte använda tyghanddukar. Städning: Städerskan är mycket positivt inställd. Det är t.ex. hon som samlar ihop och väger avfallet. Hon använder så lite vatten och kemikalier som möjligt. Hon släcker lampor som är tända i onödan. Hon har ordnat så att vi hösten 2012 fick tyghandduksautomater på flera platser i stället för handpapper. Om någon har sorterat fel i misstag , sätter hon skräpet rätt. Hon rengör lamporna regelbundet.  Hon använder inte torkskåpet i onödan. Hon har ett eget fadderbarn i Sierra Leone. Hon tog initiativ till att vi skulle byta ut ett blandavfallskärl (vi hade två, det räcker med ett) till ett plastkärl, så vi har ett eget plastkärl. Matlagning: Köksan är också positivt inställd. Hon sorterar mjölk-, grädd- och saftburkar samt plastskilt. Hon använder så lite vatten och kemikalier som möjligt. Mängden mat som slängs bort i vår skola är liten. Hon väger varje dag mängden mat som slängs bort. Eleverna själva nu "blanda" sin sallad (sallad, tomat, gurka, paprika osv. är i olika skålar). Fastighetsskötsel: El-, olje- och vattenförbrukningen kontrolleras regelbundet. Vattenledningars, kranars och duschar skick kontrolleras regelbundet. Vattentryck och wc-stolar kontrolleras regelbundet.  Eleverna på åk 6 byggde redan på slöjdlektionerna vårterminen 2012 en sopstation som vi har placerat så att alla som kommer in i skolan ser den direkt. I den finns behållare för: bio-, bland- och problemavfall, papper, papp, glas, metall, från och med  2016 även plast. Sommaren 2012 tog vi kontakt med Rosk´n Roll, Lassila och Tikanoja samt stadens IT-avdelning för att två onödiga blandavfall skulle tas bort (efter att vi börjat jobba med Grön Flagg programmet blir det mindre blandavfall) och i stället  fick vi ett kärl för papp. Vi hade tidigare bara haft en häck, men i den kunde vi t.ex. inte sätta mjölkburkar (en lärare körde dem till en insamlingsplats).  Vi tog så tidigt kontakt med Rosk´n Roll för att få byta ut ett blandavfallskärl till ett plastavfallskärl att det då inte ännu gick att göra det, men nu har vi nog haft det i flera års tid redan. Lärarrummets kylskåp har vi avstängt på sommarlovet. Kopieringsapparaten "går" i viloläge då man inte använder den. Anskaffningarna: Vi beaktar miljöindikatorer och miljömärkning vid inköp av material och nyanskaffning av apparatur. Ingenting onödigt köps och vi gynnar hållbara produkter.
	Text39: * Närmatsdag
* Deltar i EWWR-veckan
* Ett ekologiskt idrottsevenemang
* Hoppa hopprep med Finlands Svenska 
* Rusmedelsinformation av  Raide r.f.
* Tackdag
* Förlåtdag
Vi samarbetar med en marthaförening.


	Text40: Ni har verkligen duktig personal!! Fint att ni också varit föregångare och varit aktiva utåt genom att begära bättre sortering. Bra att också eleverna gör mycket för att minska belastningen!Ni har planerat bra, det är alltid lättare att få med tillräckligt mycket verksamhet då man har saker och ting färdigt "inprickade i kalendern" på det här viset! Ni följer väl också oss på sociala media (Facebook och Instagram)? Vi lyfter i år fram temaveckor och dagar med tillhörande tips bättre än tidigare (tyvärr mest på finska).
	Text41: Elevernas och personalens beteendemönster observerades i början och slutet av projekttiden: handtvätt (kommer vattnet med lämpligt tryck, stängs kranen genast) klädtvätt och diskning (tvättar man med fulla maskiner) städning (går man omkring med smutsiga skor).  Vi vägde mängden avfall i klassrummen och korridorerna i en veckas tid. Resultatet var lika bra som i augusti 2020 (Papper 4,0 kg och blandavfall 15 kg), men sämre än före 
coronapandemin började på grund av att vi har varit tvungna att tvätta händerna mycket flera gånger och vi har inte fått använda tyghanddukar. Städning: Städerskan är fortfarande mycket positivt inställd. Det är t.ex. hon som samlade ihop och vägde avfallet. Hon använde så lite vatten och kemikalier som möjligt. Hon släckte lampor omde var tända i onödan. Hon har ordnat så att vi hösten 2012 fick tyghandduksautomater Vilka vi tyvärr inte fått anväda under coronapandemin) på flera platser i stället för handpapper. Om någon har sorterat fel i misstag , satte hon skräpet rätt. Hon rengjorde lamporna regelbundet.  Hon använde inte torkskåpet i onödan. Hon har ett eget fadderbarn i Sierra Leone. Hon tog initiativ till att vi skulle byta ut ett blandavfallskärl (vi hade två, det räcker med ett) till ett plastkärl, så vi har ett eget plastkärl. Matlagning: Köksan är också fortfarande positivt inställd. Hon sorterade  mjölk-, grädd- och saftburkar samt plast skilt. Hon använde så lite vatten och kemikalier som möjligt. Mängden mat som slängdes bort i vår skola var liten. Hon vägde varje dag mängden mat som slängdes bort. Eleverna "blandar"  själva nu sin sallad (sallad, tomat, gurka, paprika osv. är i olika skålar). Fastighetsskötsel: El-, olje- och vattenförbrukningen kontrolleras regelbundet. Vattenförbrukningen har varit större under coronapandemin då vi varit tvungna att tvätta händerna mycket mer än normalt. Vattenledningars, kranars och duschar skick kontrolleras regelbundet. Vattentryck och wc-stolar kontrolleras regelbundet.  Eleverna på åk 6 byggde redan på slöjdlektionerna vårterminen 2012 en sopstation som vi har placerat så att alla som kommer in i skolan ser den direkt. I den finns behållare för: bio-, bland- och problemavfall, papper, papp, glas, metall, från och med  2016 även plast. Sommaren 2012 tog vi kontakt med Rosk´n Roll, Lassila och Tikanoja samt stadens IT-avdelning för att två onödiga blandavfall skulle tas bort (efter att vi börjat jobba med Grön Flagg programmet blir det mindre blandavfall) och i stället  fick vi ett kärl för papp. Vi hade tidigare bara haft en häck, men i den kunde vi t.ex. inte sätta mjölkburkar (en lärare körde dem till en insamlingsplats).  Vi tog så tidigt kontakt med Rosk´n Roll för att få byta ut ett blandavfallskärl till ett plastavfallskärl att det då inte ännu gick att göra det, men nu har vi nog haft det i flera års tid redan. Lärarrummets kylskåp har vi avstängt på sommarlovet. Kopieringsapparaten "går" i viloläge då man inte använder den. Anskaffningarna: Vi beaktade miljöindikatorer och miljömärkning vid inköp av material och nyanskaffning av apparatur. Ingenting onödigt köptes och vi gynnade hållbara produkter.
	Text42: * Närmatsdag
* Deltog i EWWR-veckan
* Ett ekologiskt idrottsevenemang
* Hoppa hopprep med Finlands Svenska
* Rusmedelsinformation av  Raide r.f.
* Tackdag
* Förlåtdag
Vi samarbetade inte med en marthaförening på grund av coronapandemin.
	Text43: Jo, vi följer er på sociala medier.
	Text44: Bra och tillräckligt!
	Text45: Vi möttes regelbundet (en gång i månaden) och gick igenom handlingsplanen och kontrollerade om verksamheten framskred planenligt. Rådet gjorde små mellankontroller, vi följde med om kunskaper, färdigheter och inlärning utvecklades planenligt. Rådet gjorde "razzior" - de kontrollerade att Grön Flagg-rutinerna följs. Rådsmedlemmarna tog reda på om målen i handlingsplanen framskred planenligt genom att intervjua lärare och elever.

Miljörådet diskuterade, planerade och utvärderade verksamheten. Eleverna berättade i sina egna klasser vad man diskuterat och beslutat i miljörådet samt fungerade som miljödetektiver/miljöpoliser dvs. påminde de andra eleverna om de skulle ha glömt t.ex. hur vi sorterar, hur vi sparar vatten och energi.
	Text46: Miljörådet gjorde inga ändringar i åtgärderna.


	Text47: 
	Text48: 
	Text49: Riktigt bra!!
	Text50: På föräldramöten, Wilma-meddelanden
	Text51: På föräldramöten och via Wilma-meddelanden
	Text52: I vår egen Facebook-grupp, tidningar och radion.
	Text53: 
	Text54: I vår egen Facebook-grupp, tidningar och radion.
	Text55: 9
	Text56: Ni har än en gång gjort upp en mycket bra och utförlig plan, tack för detta! Ni har med många av Ett sunt livs delområden på ett omfattande sätt och er kartläggning är verkligen exemplarisk. Lycka till med ert projekt och ha en trevlig vinter!Planen utvärderades avPetra TallbergFEE Suomi, utvärderare för Grön Flagg
	Text57: Tack för en väl skriven och utförlig rapport!Ni har som vanligt genomfört ett alldeles otroligt aktivt projekt.  Det är till exempel jätteroligt att höra att ni lyckats påverka såväl kunskap som attityder bland eleverna och att ni verkligen inte börjat vila på lagrarna trots att ni har projekt nummer 8 på gång. Superbra än en gång!!  Också motionskampanjen verkar verkligen ha varit en succé!Ja, pandemin ställde till det också i år.  Ni är dock medvetna om detta och NÄSTA år måste vi väl kunna lita på att verksamheten blir normalare igen. Bra har ni lyckats nu också!Soliga vår- och sommardagar och gratulerar till er nya flagga!Rapporten utvärderades av Petra Tallberg, Grön Flagg-kontoret
	Text58: De flesta elever vet vad rättvis handel, närmat och säsongmat är. Vi lyckades öka alla elevers kunskap om hur man lever ett sunt liv och vi lyckades också påverka alla elevers attityder till att bli positivare till ett sunt liv.
 är vet vad säsongmat är
	Text59: På grund av coronapandemin har det mesta tyvärr varit annorlunda. Till exempel har miljörådet träffats en gång i månaden istället för två gånger i månaden för elever i olika klasser har inte fått vistas i samma utrymme.
	Text60: Alla 13 elever på åk 5-6 deltog i Finlands svenska idrotts och Folkhälsans motionskampanj "Aktiv året om" i mars. Eleverna rörde tillsammans på sig 53 885 minuter dvs. i medeltal  4145 minuter/elev dvs. 134 minuter/elev/dag.
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