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NB! Denne sliden er en animasjon, trykk og vent til bildet forandrer seg.
Til deg som skal holde denne presentasjonen:
Om årets fasteaksjon og denne presentasjonen:
• I år fokuserer Kirkens Nødhjelp fasteaksjon på vannrelatert arbeid rettet inn mot
mennesker som er internt fordrevne pga. klimaendringer. Mer informasjon finner du på
fasteaksjonen.no.
• Denne presentasjonen er ment som en forberedelse til konfirmanter som skal gå med
bøsse, og varer i sin helhet i 30-40 minutter. Tilpasset kan den med fordel også holdes på
foreldremøter, formiddagstreff i kirken, til menigheten ved kirkekaffe eller til andre i
staben.
• Manus til hva du kan si ligger i notater under hvert bilde i presentasjonen.
• Presentasjonen er lagt opp i tre deler, du kan derfor tilpasse presentasjon etter hva slags
målgruppe du skal holde den for, og hvor mye tid du har til rådighet.
Annet:
• Refleksjonsoppgave: På slide 4 i presentasjonen foreslår vi å innlede med å be
konfirmantene reflektere over deres egen mulighet til bidra til å endre verden. Her kan du
ha håndsopprekning, dialog, at de samtaler to-og-to el. Målet er å aktivere konfirmantene
og innlede til refleksjoner.
• Temaoppgaver for konfirmantene: På slide 23 foreslår vi at konfirmantene kan bearbeide
temaene vi tar opp i presentasjonen på egen hånd. Du må regne med 20-40 minutter om
du gjennomfører dette. Oppgavene er ment som en måte å la ungdommene omgjøre det
de har lært til sitt eget, og presentere det til de andre konfirmanter etter tur.
• Leker og aktiviteter: Vi har forslag til leker og aktiviteter som også fungerer som en god
måte å bryte opp undervisningen på. De finner du her
https://www.fasteaksjonen.no/nedlastning/#aktiviteter-for-konfirmantene.

• Filmer som kan brukes til presentasjonen, ligger her
https://www.fasteaksjonen.no/nedlastning/#filmer.
• Kahoot: Hvis du ønsker kan du avslutte presentasjonen med en Kahoot. Forklaring på
hvordan du gjør dette, finner du i slide 25.
Vi håper du får glede av denne presentasjonen. Lykke til.
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NÅ SKAL VI SNAKKE OM
FASTEAKSJONEN

RENT VANN OG
KLIMAENDRINGER

HVA DU KAN GJØRE

I dag skal vi snakke om,
• Kirkens Nødhjelp og fasteaksjonen.
• Vann og klimaendringer.
• Deg, og hvordan du kan bidra.
Men først…. (gå til neste slide hvor de er henvisning til refleksjonsspørsmål til konfirmantene).
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HVA TENKER
DU?

Hva tenker du?
• Hvis du måtte velge ett alternativ, hva ville du valgt å drikke resten av livet?
• Hvordan føler du deg i dag?
• Er det bare voksne som kan forandre verden?
• Er det bare politikere som har makt til å gjøre noe?
• Tror du at du kan forandre verden?
• Får du ofte spørsmål om du vil bidra til å forandre verden?
• Hvordan kan du forandre verden?
Til deg som skal holde presentasjonen:
Denne oppgaven brukes for å koble konfirmantene på undervisningen fra start, og er
en anledning til å begynne refleksjoner om deres egen mulighet til å bidra til å gjøre
verden mer rettferdig. Bruk gjerne egne spørsmål i tillegg til de over.
Du kan enten få svar på spørsmålene ved:
håndsopprekning.
som en dialog i gruppen.
ved at de sitter sammen to-og-to sammen.
du kan også forberede spørsmålene (og evt. andre spørsmål) på papir eller tavle,
og la konfirmantene sette sine svar med tusj eller ved å skrive svar på post-its
og klistre på papir
Hvis det er store grupper, kan du gjennomføre oppgavene som en «Vote with
your feet» øvelse at man går til forskjellige grupper avhengig av svaret man vil
avgi.
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I 1947 opprettet de
norske kirkene en
organisasjon som
skulle jobbe med å
skape en mer
rettferdig verden.

Den organisasjonen
heter Kirkens
Nødhjelp.
De jobber med å
utrydde fattigdom og
kreve rettferdighet.

Nå er det fastetid.
Det er en tid for
stillhet, men også
for å se de
mennesker i verden
som lider.

Fasteaksjonen er en
dør-til-dør innsamling
hvor menighetene
samler inn penger til
noen av de mest
sårbare menneskene
i verden.

Her kommer du inn.
Du kan bidra til
Fasteaksjonen.

Kirkenes felles innsamlingsaksjon

I 1947 opprettet kirkene en organisasjon som skulle jobbe for å bidra til å
utrydde fattigdom og kreve rettferdighet, på vegne av de fattigste og mest
sårbare menneskene i verden. Den organisasjonen kalte de Kirkens Nødhjelp.
Det er fortsatt kirkene i Norge som eier Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp jobber over hele verden med øyeblikkelig nødhjelp, langsiktige
prosjekter og politisk påvirkningsarbeid. Kirkens Nødhjelp har kontorer i over 20
land.

Den tiden vi er inne i nå kalles fasten, og aksjonen vi skal snakke om i dag heter
Fasteaksjonen. I vår tid er fasten først og fremst en tid for stillhet og meditasjon,
som forberedelse til påskehøytiden. Kanskje kan det brukes mindre tid på
sosiale medier og tv-titting, slik at man får mer tid til overs? Men fasten handler
for mange kristne også om å rette blikket utover mot verden og se den
urettferdigheten som finnes (her kan du lese teksten av Jesaja 58, 6-7). Fasten
er å sette den andre, den lidende og undertrykte i fokus og i handling. Når du
faster, avstår du fra noe og du gir plass til noe annet. Vi bruker fastetiden til å
vende blikket utover – til våre medmennesker – nære eller fjerne. Når vi gjør det,
ser vi mennesker som trenger støtte og urettferdighet som vi må endre. Ikke
fordi vi må være barmhjertige, men fordi det handler om rettferdighet!

Fordi fasten også handler om å se de mennesker i verden som lider, bestemte
kirkene for 50 år siden å ha en felles aksjon til innsamling for Kirkens Nødhjelps
arbeid. Den aksjonen heter Fasteaksjonen.

Og her kommer du inn, for du er med på denne i år. Når du engasjere deg til
fasteaksjonen, gir du til de mennesker i verden som trenger det mest akkurat nå.
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Til deg som skal holde denne presentasjonen:
NB! Første slide er en animasjon, trykk og vent til bildet forandrer seg.
Kraften ligger i å stå sammen.
Å forandre verden alene er ikke mulig. Endring skjer når flere mennesker beveger seg i
samme retning på en gang.
Fasteaksjonen er en årlig dør-til-døraksjon hvor opptil 40.000 konfirmanter i hele Norge står
sammen om å gjøre verden til et litt bedre sted. I 2018 samlet konfirmanter som deg, og
andre fra menigheten, inn 31 millioner kroner sammen med sin lokale menighet. Disse
pengene bruker Kirkens Nødhjelp overalt i verden for å redde liv og kreve rettferdighet. Det
kan virke fjernt at de pengene du samler inn når du går med bøsse, betyr at du er med på å
redde liv og skape mer rettferdighet globalt. Men det gjør det. Dette skal vi snakke mer om i
denne presentasjonen. Men det viktige å huske er at hvis alle gjør litt, gjør vi mye sammen.
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PENGENE BRUKER KIRKENS NØDHJELP
OVERALT I VERDEN

RENT VANN

BYGGE SYKEHUS

KVINNERS
RETTIGHETER

FREDSBYGGING

BEVARE KLIMA

JORDBRUK

MYE MER

Pengen bruker Kirkens Nødhjelp overalt i verden og der behovene er størst.
De pengene dere samler inn til Fasteaksjonen bruker Kirkens Nødhjelp der behovene er
størst. De siste årene har organisasjonen brukt mye av fasteaksjonspengene til å sikre at
mennesker får tilgang til rent vann, men de bruker også pengene til å kjempe for kvinner
rettigheter; bevare klima; bygge sykehus; jobbe med å skape fred; bedre jordbruk for verdens
bønder; og mye, mye mer.
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VANN OG KLIMAENDRINGER
Vi er 7,7 milliarder mennesker på jorda.
Mye er ulikt fra samfunn til samfunn og mye skiller oss fra
hverandre; grenser, lover, regler, religion, matretter, klesstil,
osv.
Men vi deler også. Selv om klimaendringer ikke
rammer oss likt, deler alle mennesker jordens klima.

Vi deler også tilgang til vannet på jorda. 75% av jorda er
vann.

2,5 % av det vannet er ferskvann vi kan drikke. Klima og
vann hører sammen.

Jorda vi deler
Vi er 7,7 milliarder på jorda. Vi har alle et felles ansvar for å forvalte Guds skaperverk.
Selv om mange ting er ulik fra land til land, og kontinent til kontinent, er det noen ting
vi alle deler. Blant annet deler mennesker å jorda, vannet og klimaet. ¾ av jorda er
vann, og 2,5 % av det vannet er ferskvann vi kan drikke. Det høres lite ut at bare 2,5
% av vannet på jorda er drikkevann, men den gode nyheten er at det er vann nok i
verden til oss alle. Et problem er at mange mennesker fortsatt ikke har rent
drikkevann rent tilgjengelig. Dette jobber Kirkens Nødhjelp med å endre ved å bore
brønner og sørge for at 2.8 millioner fikk rent vann i 2017. Det er det samme som
over halvparten av Norges befolking. Fordi vi bor på samme klode, deler alle
mennesker på jorda klima jorda har, - og de negative konsekvensen med
klimaendringer.
Vi skal snakke mer om rent vann og klimaendringer nå.
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KONSEKVENSER AV KLIMAENDRINGER

FOR MYE VANN

FOR LITE VANN

Konsekvensene av klimaendringer – for mye eller for lite vann
Klimautfordringene verden står overfor handler enkelt sagt om to ting; For mye vann, eller
for lite vann.
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FATTIGE RAMMES HARDEST AV KLIMAENDRINGER

Mange fattige mangler
teknologi for å rense
vann og vannledninger
og rør for å få tilgang til
rent vann der de bor.

I tørre områder, blir
vannet borte eller
vanskeligere tilgjengelig.

I flomutsatte områder kan
urent vann forurense
trygge vannkilder.

For mye eller for lite
vann tvinger mennesker
på flukt, bort fra
hjemmene sine.

Konsekvensene av klimaendringene - de fattige rammes hardest
Klimaendringer fører til mer ekstremvær, og klimaendringene rammer fattige mennesker
hardest.
Hvorfor?
• I mange fattige land har man ikke jobbet med å sikre teknologien for å rense vann og
bevare det der man bor. Dette går utover tilgangen på rent vann. Store områder er uten
vannledninger og rør som gjør at en ikke kan frakte vannet dit en bor. Det betyr at i mange
utviklingsland må barn og kvinner gå lange avstander for å hente vann til familiene sine.
Det betyr at mange drikker forurenset vann som gjør dem syke.
• I områder som er svært tørre, kan vannressurser bli borte eller bli enda vanskeligere
tilgjengelig.
• I områder som er utsatt for mye vann, som ved flom eller kraftig nedbør, kan skittent vann
forurense det som tidligere har vært trygge drikkekilder. Dette gjør at mange må kjempe
om det samme vannet, eller mangler vann helt.
• For mye eller for lite vann tvinger mennesker på flukt, bort fra hjemmene sine.
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KLIMA
FORDREVNE
Klimafordrevne er folk som
har blitt tvunget til å flytte som
følge av klimaendringer.

Globalt måtte 18 millioner
forlate hjemmene sine i 2017.
Bare i Somalia måtte
892 000 mennesker
flytte på grunn av tørke.

Klimasårbare må forlate hus og hjem
Klimafordrevne er folk som har blitt tvunget til å flytte som følge av klimaendringene.
• I 2017 måtte 18 millioner mennesker forlate hjemmet sitt som følge av flom, tørke,
jorderosjon, tyfon, orkan, skogbrann el.
• Bare i Somalia måtte 892 000 flytte på grunn av tørke. Det er flere enn alle innbyggerne i
Oslo og Trondheim til sammen.
• De aller fleste flytter seg innad i sitt eget land, men mange må også reise over
landegrensene til naboland.
Katastrofer som orkaner, flom, og skogbranner gjør at folk må flytte seg raskt. Dette ser vi
ofte bilde av i nyhetene. Men mange må også flytte på grunn av den langvarige effekten av
klimaendringene, som at det slutter å regne i noen områder og det blir en langvarig
tørke. Det skal vi få et eksempel på i filmen dere nå skal se.
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VIS FILM
«KONFIRM ANT FILM : FAR A H FORT ELLER OM HVERD AG E N SOM
UNG DO M I EN FLY KT NING LEIR »

Til deg som holder presentasjonen:
Link til filmen finner du her https://www.fasteaksjonen.no/nedlastning/#filmer
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HVA GJØR KIRKENS NØDHJELP GLOBALT?
SIKRER TILGANG TIL RENT VANN

FORBEREDER LOKALSAMFUNN PÅ
AKUTTE KLIMAENDRINGER

TILPASSER LOKALSAMFUNN TIL
LANGSOMME KLIMAENDRINGER

Hva gjør Kirkens Nødhjelp globalt
• Kirkens Nødhjelp sikrer tilgang til rent vann: Urent vann dreper flere mennesker enn krig
og konflikt. Å ha tilgang til rent vann holder deg frisk og gir liv. I 2017 sørget Kirkens
Nødhjelp for at over 2,8 million mennesker fikk tilgang til rent vann. Det er det samme
som over halvparten av Norges befolking.
• Forberede lokalsamfunn på akutte klimaendringer: Kirkens Nødhjelp jobber med å gjøre
lokalsamfunn vi vet er utsatte for akutte klimakatastrofer, forberedt. Noen eksempler på
dette er å tilby svømmetrening til barn som bor i områder som er utsatt for flom
(Vietnam); ha tidlige varsling om naturfenomener som orkaner, tyfoner, skogbranner og
lignende via radio og gjennom kirkenettverk (Burundi, Haiti, Guatemala).. Dette gjør
lokalsamfunn i stand til å forberede evakuering slik at liv ikke går tapt.
• Tilpasse lokalsamfunn til langsomme klimaendringer: Bønder er den største
yrkesgruppen i verden. Fordi bøndene lever av jorda, er de sårbare for klimaendringer.
Kirkens Nødhjelp jobber med bønder i verden slik at de kan tilpasse jordbruket og stå mer
robuste imot klimaendringer. Noen eksempler på dette er å introdusere tilpasset såkorn
som tåler mer tørke og mindre regn (eks. Etiopia, Tanzania); at de får kunnskap og
teknologi til å lage vannbassenger slik at det er vann, selv om det er tørke (Etiopia), eller få
tilgang til teknologi og kunnskap som optimerer jordbruket (Tanzania, Etiopia, Angola,
Haiti).
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DU KAN BIDRA!

SAMLE INN PENGER
MED BØSSE

UTFORDRE
NORSKE POLITKERE

Sammen kan du og jeg bidra
Blir du med på Fasteaksjonen? Den er en bøsseaksjon som samler inn penger til alt Kirkens
Nødhjelps arbeid. Det er også en kampanje hvor ungdommer endrer dagens politikk til det
bedre.
Vi skal nå se en film om hva fjorårets konfirmanter bidro til, og hvordan de synes det var å gå
med bøsse.
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VIS FILM
«UNGDOM TIL UNGDOM»

Til deg som holder presentasjonen:
Link til filmen finner du her https://www.fasteaksjonen.no/nedlastning/#filmer
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EKSEMPLER I KRONER

200,-

400,-

1000,-

4 mnd.
Hvis en brusflaske koster
25 kroner trenger du 8 for å
gi ett menneske varig tilgang
til rent vann

For prisen av hva det koster å
bruke Spotify i fire måneder
(99 kroner), kan du plante
100 trær mot avskoging.

Prisen av ett par nye joggesko til
1000 kroner er nok til å gi 5 familier
på flukt nødhjelpspakker.

Kroneeksempler
De pengene du er med og samler inn, går til alt Kirkens Nødhjelps arbeid. Husk, hver kroner
teller i totalsummen.
• For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann resten av livet.
• For 400 kroner kan 100 trær plantes. Sterke røtter hindrer at jorda skylles vekk ved kraftig
regn og flom, eller at bakken tørkes ut. Derfor er trær veldig viktig for landbruket.
• For 1000 kroner kan du gi hygienepakker til fem familier. I katastrofer tar epidemier mange
liv. Barn er spesielt utsatt! En hygienepakke inneholder såpe, to bøtter, håndklær,
underbukser, bleier, potte, barberutstyr, negleklipper, sjampo, kammer, tannbørste og
tannkrem, og et insektsnett.
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I 2018 SAMLET VI INN

XX XXX XXX KR
Det tilsvarer tilgang til varig rent vann for

XXXX XXX MENNESKER
HVOR MANGE MENNESKER SKAL VI
SAMLE INN VANN TIL I ÅR?

Til deg som holder presentasjonen:
Hvis du ønsker, kan du bruke denne sliden til å involvere konfirmantene i å sette et
innsamlingsmål for deres lokale aksjon. I teksten kan du legge inn navnet på din menighet, og
tallene fra forrige fasteaksjonen (dette finner du på http://www.fasteaksjonen.no/resultater).
Ved å dele det samlede innsamlede beløpet på 200, får du antall mennesker som kan motta
rent vann med en tilsvarende sum.
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BØSSEVETT-REGLER
1. Bank på alle dører på runden din slik
at du gir alle en mulighet til å bidra.
2. Vipps og SMS kan brukes som
betalingsmiddel for de som ikke har
kontanter.
3. Husk å smile og takke, uansett
beløp.

Bøssevett-regler
Med Fasteaksjonen får du en mulighet til å bidra på en veldig konkret måte for å gjøre verden
litt mer rettferdig. Det er ikke hver dag du gjør dette, så når du først skal gjøre det, gjør det
skikkelig. Det aller viktigste å huske når du går med bøsse på aksjonsdagen og banker på
dører, er å smile og takke uansett beløp.
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BØSSEBÆRERSKOLE – HVA SIER DU HVIS...?
JEG HAR VENTET PÅ
DERE I FLERE TIMER.
KAN JEG BETALE
MED KORT?

NEI TAKK, JEG VIL
IKKE GI TIL DERE.

TAR DERE VIPPS?

HAR IKKE TID
AKKURAT NÅ.

HVORFOR RINGER
DERE PÅ DØRA MI?

Til deg som holder presentasjonen:
Du kan bruke denne sliden for å la konfirmantene reflektere over hva de ville sagt hvis du fikk
de angitte kommentarene.
Hvis du ønsker, kan du spørre konfirmantene om de tror det er noen andre spørsmål de kan få
når de går med bøsse?
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2 MINUTTERS UTFORDRING
Få med en voksen på bøssebæring

• Når du har med deg en voksen til å gå
med bøsse til Fasteaksjonen blir det
tryggere og lettere å samle inn penger
for deg.
• Send derfor en sms/snap/message NÅ
til en du kjenner over 18 år - foreldrene
dine, et søsken eller fadderen din?

Hei pappa. Tirsdag 9. april
kl. 17-19 skal jeg gå med
bøsse til fasteaksjonen.
Kan du bli med å gå sammen
med meg?

Til deg som holder presentasjonen:
Når en voksen er med konfirmanten og går med bøsse har vi erfaring med at
helhetsopplevelsen blir bedre for ungdommene; det er lettere å finne fram på roden sin, det
føles tryggere å banke på dører og de som gir, gir ofte mer penger.
Hvis dere ikke allerede har laget et opplegg for å invitere foreldre, faddere eller andre
voksenpersoner til å være med å gå med bøsse til fasteaksjonen, kan denne delen av
presentasjonen være en anledning til å be konfirmantene spørre sine voksenpersoner om
hjelp til å gå med bøsse. Du må vurdere om dette er et tiltak du syntes er spennende for din
menighet å prøve ut, og hvis du vil det - hvordan dere skal organisere det: skal konfirmantene
ta med seg den voksne på dagen, eller skal dere få nummer og navn på den konfirmantene
verver slik at dere kan sende vedkommende informasjon direkte? Et forslag er at dere ber alle
konfirmantene om å være med på en 2-minutters utfordring mens dere sitter sammen under
presentasjonen. Så kan konfirmanten etterpå skrive opp navn og telefonnummer på den de
evt. fikk ja fra på en liste som du har. Det kan være at det er noen av konfirmantene som ikke
føler at de har voksenperson de kan spørre. Kanskje disse da kan gå sammen med en
voksenperson fra menigheten?
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VIS FILM:
« U N G D O M F O R AN D R E R K L I M AP O L I T I K K »

Til deg som holder presentasjonen:
Link til filmen finner du her https://www.fasteaksjonen.no/nedlastning/#filmer

Slide 21

UNGDOM STREIKER FOR BEDRE KLIMAPOLITIKK

Greta Thunberg
skolestreiker for klima.

Media skriver om det, og
Greta får et talerør inn til
verdens toppledere,

Ungdommer i flere
land inspireres av
budskapet og arrangerer
skolestreik for klima.

Ungdom streiker for bedre klimapolitikk
Etter sommerferien i 2018 bestemte svenske Greta Thunberg seg for ikke å gå på skolen på
fredager, men isteden skolestreike for klima. Hun satt seg utenfor den Riksdagen i Stockholm.
Noen ganger alene, andre ganger sammen med andre. Skolestreiken har fått stor
oppmerksomhet både i Sverige og internasjonalt. Oppmerksomheten har gitt Greta mulighet
til å snakke med verdens toppledere om klima på forskjellige møter rundt i verden. Men ikke
minst, Greta har inspirert ungdommer over til å gjøre det samme som henne - streike for
klima. I flere byer i blant annet Tyskland, Belgia, Frankrike, Australia, England, og Norge har
skoleungdommer allerede streiket for klima. Denne historien har vi enda ikke har sett slutten
av, - og den lærer oss at ett menneske handling kan bety endringer.
22. mars skal det arrangeres en stor klimastreik i hele Norge. Hvorfor ikke bli med på det?
For, hvis ikke du - hvem? Hvis ikke nå - når?.
Til deg som holder presentasjonen:
Det finnes mer informasjon på nett om skolestreikene, eks. her:
https://www.facebook.com/events/558965111180333/
Det er Natur og Ungdom som er hovedarrangør bak skolestreiken 22. mars.
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2019 ER ET SPESIELT VIKTIG KLIMAÅR!

53 %
I 2019 skal alle land
bestemme seg for et
nytt klimamål.

Dette skal sikre at vi holder
den globale oppvarmingen til
under 1,5 grader.

Norge må kutte 53
prosent av utslippene for
å ta vår rettferdige del av
ansvaret.

2019 er et helt spesielt klimaår!
Det er i år alle land skal bestemme seg for et nytt klimamål. Et klimamål er et mål som
handler om å kutte klimagassutslipp. I dag har Norge et klimamål på 40 prosent utslippskutt
innen 2030, men det er alt for lavt. Dersom alle land hadde like lave ambisjoner, ville vi styrt
mot en global oppvarming på opp mot 3 grader. Skal vi klare å hindre de verste
klimakatastrofene i framtiden, må vi holde den globale oppvarmingen på under 1,5
grader. Klimaforskere har kommet fram til at Norge må kutte 53 prosent av utslippene
dersom vi skal ta vår rettferdige del av ansvaret og nå 1,5 gradersmålet. Er det mulig å få
politikerne med på det? Politikerne er valgt av folket og vi kan si fra at vi vil ha en rettferdig
klimapolitikk.
Kilde: Rapporten "Norway's Fair Share" skrevet av klimaforskere på bestilling fra Kirkens
Nødhjelp konkluderer med at Norge må kutte 53 prosent av
klimagassutslippene. https://www.kirkensnodhjelp.no/globalassets/lanserterapporter/2018/norways-fair-share-2018_web.pdf
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53prosent.no
Sett ditt eget klimamål!

•

Alle kan gjøre litt for å stoppe de store
klimaendringene

•

Gå inn på 53prosent.no

•

Sett ditt eget mål

•

Alle svarene blir oversendt til
klimaministeren, Ola Elvestuen

Hei pappa. Tirsdag 9. april
kl. 17-19 skal jeg gå med
bøsse til fasteaksjonen.
Kan du bli med å gå sammen
med meg?

Slide 24

Informasjon om Changemaker
Hvis dere virkelig har lyst til å endre verden, kan dere bli med i en organisasjon som
jobber kun med det. Changemaker er Kirkens Nødhjelp sin ungdomsorganisasjon, og de
jobber med å endre de grunnleggende årsakene til urettferdighet i verden. Changemaker har
ca. 1100 medlemmer over hele Norge. På denne nettsida kan dere lære mer
(changemaker.no)
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Til deg som skal holde denne presentasjonen:
NB! Sliden er en animasjon, trykk og vent til bildet forandrer seg.
Takk
Takk for at du bidrar til å gjøre verden mer rettferdig!
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Game pin XXXXXX

Til deg som holder presentasjonen: Hvis du vil kan du avslutte med Kahoot.
Forberedelser:
1. Gå til https://getkahoot.com/ fra maskinen som er koblet til prosjektoren
logg inn med brukernavn: fasteaksjonkahoot
passord: fasteaksjonen
2. klikk på "my kahoots«
3. klikk på «my favorites»
– der ligger det to kahooter dere kan spille, en tenkt hvis du har snakket om den politiske
kampanjen, og en hvis du ikke har gjort det.
4. Legg inn Game pin i sliden i forkant
Underveis:
1. be deltakerne finne frem smarttelefonen og gå inn på kahoot.it. Dersom noen ikke har
telefon, kan de finne en nabo å se med.
2. klikk på "launch"
3. be deltakerne skrive inn game pin som vises på skjermen og skrive inn et kallenavn (det
går en film i bakgrunnen)
4. informer om at de skal trykke på et av svaralternativene som er riktige (flere alternativer
kan være riktige). Man får poeng når man svarer riktig og flere poeng jo raskere man svarer.
5. når alle er klare og kallenavnene deres står på skjermen: "trykk start""

