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Bókin ef gefi n út af Jafnréttisstofu og
Félags- og tryggingamálaráðuneytinu

með stuðningi Þróunarsjóðs námsgagna

Bókin heitir á frummálinu Den dag da Rikke var Rasmus og Den dag da Frederik var Frida
og var upphafl ega gefi n út árið 2008 af danska Jafnréttisráðherranum

Dönsku útgáfuna má nálgast á heimasíðu danska Jafnréttisráðuneytisins www.lige.dk

Bók þessa má eigi afrita með neinum hætti, svo sem með ljósmyndun, 
prentun, hljóðritun eða á annan sambærilegan hátt,

að hluta eða í heild, án skrifl egs leyfi s útgefenda



ÞEGAR 
RÓSA VAR RAGNAR



Þróunarverkefnið Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum miðar að því að auka og efl a 
jafnréttisfræðslu í leikskólum og grunnskólum landsins. Að verkefninu standa Félags- 
og tryggingamálaráðuneytið, Jafnréttisstofa og fi mm sveitarfélög: Reykjavíkurborg, 
Kópavogsbær, Hafnarfjarðarkaupstaður, Mosfellsbær og Akureyrarkaupstaður. Mennta-
málaráðuneytið styður verkefnið og leggur framkvæmd þess lið ásamt Jafnréttisráði og 
fjölmörgum styrktaraðilum.

Verkefnið er tvíþætt:

 •  Heimasíða sem á að vera aðgengilegur gagnabanki fyrir kennara, nemendur, 
námsráðgjafa, foreldra og alla þá sem vilja fræðast og fræða um jafnrétti í námi 
og starfi . Síðuna má fi nna á slóðinni www.jafnrettiiskolum.is

 •  Tilraunaverkefni á sviði jafnréttismála unnin í fi mm leikskólum og fi mm 
grunnskólum veturinn 2008 - 2009. Verkefnin eiga að geta nýst til jafnréttisfræðslu 
og / eða jafnréttisstarfs í skólum landsins.

Eftirtaldir skólar tóku þátt í verkefninu skólaárið 2008 - 2009.
- Akureyri Lundarsel og Lundarskóli
- Hafnarfjörður Hörðuvellir og Lækjarskóli
- Kópavogur Smárahvammur og Hörðuvallaskóli
- Mosfellsbær Reykjakot og Varmárskóli
- Reykjavík Múlaborg og Vogaskóli

Kennarar, nemendur og starfsfólk skólanna hefur unnið ómetanlegt og óeigingjarnt 
brautryðjendastarf hvað jafnréttisfræðslu í skólum varðar. Verkefnin þeirra og reynsla 
á eftir að nýtast öðrum skólum til góðra verka í jafnréttismálum. Þróunarverkefnið 
Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum færir þessum aðilum bestu þakkir. Án þeirra hefði 
verkefnið aldrei orðið að veruleika.

Bók þessi er gefi n út í tengslum við þróunarverkefnið Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum



Formáli

Það er sannfæring okkar að beina þurfi  sjónum í auknum mæli að börnum og ungmennum 
þegar unnið er að jafnréttismálum. Þrátt fyrir að hér á landi hafi  lög um jafna stöðu og jafnan 
rétt kvenna og karla verið í gildi í rúm 30 ár þá er raunverulegu jafnrétti ekki náð. Til þess að 
svo geti orðið þurfum við hugarfarsbreytingu og henni náum við ekki nema með því að byrja 
á grunninum og fræða börnin okkar um jafnrétti. Þar gegnir skólinn mikilvægu hlutverki.

Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er kveðið á um að á öllum skólastigum 
skuli nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem meðal annars er lögð áhersla á að 
búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi . 
Kynbundið náms- og starfsval ýtir undir launamisrétti og lakari stöðu kvenna þar sem 
hefðbundin kvennastörf hafa löngum verið til færri fi ska metin en hefðbundin störf karla. 
Þessu þurfum við að breyta. Hér skipta fyrirmyndirnar öllu máli og það sem við blasir í 
nánasta umhverfi  okkar á barna- og unglingsárunum. Segja má að máltækið „það læra 
börnin sem fyrir þeim er haft“ eigi sérstaklega vel við þegar fjallað er um framþróun á sviði 
jafnréttismála.

Barnabókinni Þegar Friðrik var Fríða / Þegar Rósa var Ragnar sem heitir á frummálinu Den 
dag da Frederik var Frida / Den dag da Rikke var Rasmus er ætlað að skapa umræður með 
ungum börnum um kynhlutverk og jafnrétti. Með markvissri fræðslu og umræðu frá upphafi  
skólagöngu færum við ungu fólki tækifæri til að taka ákvarðanir varðandi framtíð sína á 
eigin forsendum, óháð staðalmyndum kynjanna og hefðbundnu starfsvali. Það mun nýtast 
þessum einstaklingum auk þess sem hæfi leikar þeirra munu gagnast samfélaginu í heild.

Við hvetjum skólafólk, foreldra og aðra sem láta sig framtíð barnanna okkar varða til að leggja 
sitt af mörkum til að efl a jafnréttistarf í skólunum landsins. Þannig getið þið stuðlað að jafnri 
stöðu stráka og stelpna og haft áhrif á framtíðarviðhorf til jafnréttismála hér á landi.

Forsætisráðherra Félags- og tryggingamálaráðherraForsætisráðherra



„Góðan dag!“ kallar pabbi til Rósu. 

Hún sefur vært í prinsessurúminu sínu í húsinu 

í Strandgötunni, eða það heldur hún. 

Það er reyndar ekki þannig í dag en það veit hún ekki ennþá.

„Góðan dag!“ kallar pabbi aftur dálítið hærra og þá gerist eitthvað. 

Rósa snýr sér syfjulega við.

— Æi, það er eitthvað hart og beitt í rúminu, 

hún stingur hendinni undir sængina til að gá hvað þetta er 

– KAPPAKSTURSBÍLL! Hún hefur legið ofan á honum. 

Fjölskylda Rósu veit allt um bíla 

en sjálf hefur hún aldrei átt leikfangabíl. 

Rósa situr enn með bílinn í höndunum þegar hún uppgötvar

að köngulóarmaðurinn er út um allt. 

Á sængurverinu, á koddanum, á lakinu 

og meira að segja á náttfötunum

– og Rósa sem er vön að sofa í náttkjól. 

Og hvar er himnasængin hennar

með bleiku blómunum?



Á gólfi nu stendur stór kassi með fullt af bílum 

og þar er líka bílabraut sem liggur allt í kringum rúmið. 

„Hvaðan kemur þetta eiginlega?“ hugsar Rósa.

Hún ætlar aðeins að prófa kappakstursbílinn, 

gá hvort hann getur ekið í bílabrautinni, 

þegar pabbi kallar úr eldhúsinu: „Morgunmatur 

– manstu, þú átt að fara í vettvangsferð með 

leikskólanum í dag.”





Rósa stekkur fram úr rúminu og fl ýtir sér í peysu og buxur. 

Svo hleypur hún fram í eldhús.

Mamma, pabbi og Stefán eru þegar sest við eldhúsborðið. 

Venjulega stendur pakki af Prinsessumorgunkorni við diskinn hennar 

því það er uppáhalds morgunmaturinn hennar. 

En í dag er þar pakki með mynd af skælbrosandi skærgrænu skrímsli. 

Örugglega eitthvað úr bíómynd.

Það er þá svona skrímsli sem Alí og Einar

í leikskólanum eru vanir að leika með. 

Hún fær sér korn og sér að innihaldið er það sama og venjulega. 

Allt í einu dettur á diskinn hennar, lítið skærgrænt plastskrímsli. 

— Oj bara, í Prinsessumorgunkorninu eru styttur úr 

Öskubuskuævintýrinu og hún á fjórar styttur nú þegar. 

Rósa andvarpar og stingur skrímslinu í vasann.



Pabbi og Rósa fl ýta sér í leikskólann. 

Pabbi vill endilega að þau fari í kapphlaup á leiðinni 

eins og hann er vanur að gera með Stefáni. 

Það fi nnst Rósu skemmtilegur leikur. 

Í leikskólanum eiga

 strákahópur og stelpuhópur 

að fara í vettvangsferð sitt í hvoru lagi.

 Allir verða að fi nna töskurnar sínar og nestið. 

Strákarnir eiga að fara á útivistarsvæði að klifra

 og stelpurnar að skoða fl otta skartgripi og konungsdjásn 

á sýningu niðri í bæ. Rósu hefur alltaf dreymt um að eiga 

kórónu, alveg eins og Öskubuska þegar hún dansaði við 

prinsinn. „Vonandi verða kórónur á sýningunni,“ 

hugsar Rósa þar sem hún situr og bíður við hólfi ð sitt. 

En Rósa á ekki að fara með á sýninguna í dag. 

Áður en hún veit af er hún að fara með 

strákunum á útivistarsvæðið.



Hana langar að hrópa og segja að þetta séu mistök 

en þá kemur Albert og leiðir hana, 

án þess að segja að hann fái á sig stelpulykt. 

„Komdu við skulum sitja saman í rútunni Ragnar,” segir hann. 

„Já, og þá heitir þú Emma,“ segir Rósa 

en Alberti fi nnst það ekkert fyndið.



Rósa er frekar rög við að klifra. 

Venjulega hjálpar einhver fullorðinn henni 

þegar hún klifrar í leikskólanum 

og þar er heldur ekki hægt að klifra mjög hátt.

Á útivistasvæðinu eru klifurgrindur, 

klifurveggur og slá til að hanga á.

„Komdu, nú skulum við fara yfi r slána,“

segir Albert og ýtir við Rósu. 

Hann sveifl ar sér á slánni eins og api.



Rósa reynir líka og það gengur bara vel, 

jafnvel þó að hún hafi aldrei gert þetta fyrr. 

Hún er ekki lengi að sveifla sér eftir slánni 

og kemst niður hinu megin. Sumir strákarnir 

gefast upp þegar þeir eru bara komnir hálfa leið. 

„Flott hjá þér Ragnar,“ segir leikskólakennarinn, 

hann heitir Eiríkur og veit greinilega 

ekki heldur hvað hún heitir.

Rósa prófar að ýta varlega á handlegginn á sér. 

Váá, er hún komin með stærri vöðva?

Þegar þau koma aftur í leikskólann vilja Albert og Alí 

fara í fótbolta og biðja hina strákana að vera með.

„Komdu Ragnar!“ kallar Albert til Rósu 

„þú getur verið í marki.“ 

Rósa er ekki sein að fara í markið, 

því það hefur hún aldrei mátt fyrr. 

Það getur nú ekki verið svo 

erfitt að verja markið.

Marta vill líka vera með í fótbolta 

en það fær hún ekki. 

„Getur Marta ekki verið 

markmaður í hinu liðinu?“ 

stingur Eiríkur upp á 

en það finnst Alberti alla vega ekki. 

„Maður hefur nú aldrei heyrt um 

markmannsstelpu,“ segir hann.



„Úff! Þetta var nú erfitt,“ 

hugsar Rósa þegar leiknum er lokið. 

„Nú klifra ég upp í hæsta tréð 

svo ég geti verið í friði fyrir þessu stráka- og stelputali.“ 

En þá man hún eftir Leynistaðnum. 

Það er rétti staðurinn til að fara á og hugsa málin.



Leynistaðurinn er felustaður sem er inni í illgresi 

og runnum sem vaxa á lóðamörkum tveggja leikskóla. 

Þeir fullorðnu vita ekkert um Leynistaðinn. 

Og einmitt þennan skrítna þriðjudag 

hittast þar tvö börn frá sitt hvorum leikskólanum. 

Þau þekkjast ekkert en það breytist brátt.

„Halló!“ segir barnið sem heitir Friðrik, „hvað heitir þú?“ 

„Ég heiti Rósa en ég hef verið kölluð Ragnar í allan dag 

og ég er alveg að venjast því.“

„Ég skil alveg hvað þú meinar,“ segir Friðrik, „í dag hafa allir kallað mig Fríðu.“ 

Krakkarnir eru sammála um að þau vilji heldur heita nöfnum sem passa 

því að hittast á Leynistað á skrítnum þriðjudegi. 

„Ef ég heiti Yksi þá getur þú verið Kaksi,“ stingur Friðrik upp á.

„Eigum við að leika að skipið okkar hafi 

sokkið og við séum á eyðieyju?“

spyr Friðrik sem núna heitir Yksi.

Það er heitt á eyjunni og þau fara úr 

úlpunum og gera sér lítið hús þar sem 

þau geta verið í friði fyrir slöngum, 

ljónum og risavöxnum köngulóm. 



„Síðan verður þú veikur 

og ég bý til meðal handa þér” segir Kaksi 

sem tínir nokkur ber af runnunum 

og blandar saman við sand og laufblöð. 

En Yksi frussar lyfinu út úr sér: 

„— Oj þetta er kekkjótt!“

„Meira segja þótt það sé gott við 

vampýrum, rauðum hundum og 

allskonar?“ segir Kaksi hnuggin.

Það er leiðinlegt að vera veikur til lengdar 

og allt í einu kemur ljón sem Yksi þarf að verjast. 

Hann nær í sverðið og á meðan hann 

er að berjast við ljónið kemur slanga skríðandi 

aftan að honum og ætlar að bíta hann. 

Þá breytir Kaksi sér í ofur-Kaksa. 

Hún töfrar slönguna burtu, 

stráir breytingadufti á Yksi 

og þau fljúga burtu saman.

Þá segir Yksi: „Það er ég sem stjórna fluginu!“ 

„Nei það vil ég ekki,” svarar Kaksi ákveðin. 

„Ég er með töfraduft og get flogið sjálf.“ 

Hárið á Kaksi fýkur fyrir augun á henni 

og Yksi dregur svarta hárbandið með rauða 

perlublóminu upp úr vasa sínum og gefur henni.

Allt í einu kemur dreki 

fljúgandi á móti þeim. 

Þegar þau mætast snýr drekinn 

sér að þeim og ropar hátt.



„Oj! Hvað þessi dónalegi dreki 

er ömurlegur,“ segir Kaksi 

og grípur um halann á drekanum. 

Hún sveiflar honum í hringi 

þar til hann klessir á tré. 

Þegar drekinn liggur þarna fyrir 

neðan tréð er hann ekki 

stærri en járnsmiður.

„Mikið ertu sterk!“ hrópar Yksi.

„Það er af því að ég er með þennan hér,“ 

segir Kaksi og dregur skærgrænt skrímsli 

upp úr vasa sínum. „VÁÁ! 

Hvar fékkstu það?“ spyr Yksi. 

Kaksi útskýrir að skrímslið 

hafi komið úr morgunkornspakka

og þá langar Yksi í einmitt þannig morgunkorn. 

„Þú mátt eiga það,“ segir Kaksi 

og stingur skrímslinu í vasa Yksi.

„Nei, nei, sjáðu drullumallið?“ segir Yksi 

og setur báðar hendur á kaf í moldina.

„Mamma segir að svona sé gott fyrir húðina,“ 

segir hann og nuddar mold á bak við eyrað.

„Má ég taka Freyju og Mörtu

með á Leynistaðinn á morgun,

þær elska drullumall?“ spyr Kaksi.

„Já, þá kem ég með nokkrar kexkökur og Andra og Víking.

Þá getum við leikið saman allan daginn.”



Yksi og Kaksi moka drullumalli í stígvélin sín, 

það sullar svo skemmtilega í þeim þegar þau hlaupa 

út úr Leynistaðnum hvort í sína áttina.

Þarna kemur mamma Friðriks 

og kallar:  „Sæll Friðrik“ 

og allt er orðið venjulegt aftur. 

Friðrik stingur hendinni í úlpuvasann 

og finnur skærgræna skrímslið 

sem gefur drekakraft. 

Hann hlakkar til að koma heim í 

herbergið sitt og gá hvort furðulegu 

leikföngin séu þar enn.

Pabbi Rósu sækir hana í dag, 

hann spyr hana hvernig í ósköpunum 

hún hafi getað orðið svona skítug. 

En Rósa brosir íbyggin, 

hún treystir sér ekki til að segja 

honum alla söguna. 

Á morgun ætlar hún aftur á 

Leynistaðinn með hinum krökkunum 

og Yksi, eða hvað hann nú heitir.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.V1.0.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 144
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




