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Fagplan  
 

14858 Modul 1.6 Design og styring af lys elektriker  
 

  
UDDANNELSE: Elektriker modul 1.6. 
 
VARIGHED: 4 UGER  
 
LÆRER: Lars Juhl Jensen m.f. 
 
FORMÅL:  
Design og installation af belysning i bolig, erhverv og industri  
Dette modul omhandler Fase kompensering (viden om virkemåder i forskellige anlæg) og 
grundlæggende lys teori (spektra, belysningsstyrke, lys styrke, lysmængde, farvegengivelse, luminans, 
reflektants, formtegning og skygger, farve tolerance og  ælning  ) m.m. 
vi vil bla. arbejde med DALI. 
 
MINISERIETS FAGLIGE MÅL 
1. Eleven kan redegøre for lyskilders anvendelsesområder, 
fasekompensering, lystekniske begreber og krav til belysning. 
2. Eleven kan, ved anvendelse af IT, vælge og beregne lyskilder samt 
designe installationer, der opfylder kravene til komfort, miljø og 
energi. 
3. Eleven kan udføre belysningsanlæg med forskellige lyskilder, som 
opfylder kundens og bygningsreglementets krav. 
4. Eleven kan selvstændigt vejlede, udvælge og anvende 
systemkomponenter til forskellige styrings- og 
reguleringsprincipper for energirigtige belysningsanlæg. 
5. Eleven kan vejlede, udvælge og anvende de bedste egnede 
energieffektive komponenter til styring og regulering af 
energioptimerede belysningsanlæg ved såvel renovering og 
nybygning. 
6. Eleven kan vælge og placere sensorer og følere. 
7. Eleven kan vælge, dimensionere og installere stand alone og 
klikbare systemer 
8. Eleven kan montere, installere, idriftsætte og programmere 
mindre anlæg indeholdende lysstyringer og -regulering, samt 
udføre programændringer i bestående styringsanlæg. 
9. Eleven kan selvstændigt, ud fra love, regler og standarder om 
nød- og panikbelysning, udføre installation og vedligeholdelse af 
sikkerhedsbelysningsanlæg. 
10. Eleven kan vejlede, udvælge og dimensionere belysningsanlæg, 
der skaber den rigtige lysstemning i eksempelvis erhverv og bolig. 
11. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og 
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold. 
12. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og 
standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant 
informationssøgning. 
13. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst 
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mulige løsning i forhold til valgmodulet. 
 
 
FAGETS LÆRINGSMÅL 
: 
Eleven kan udføre lovgivningsmæssige korrekte belysningsanlæg, som opfylder kundens krav. 
Eleven kan anvende systemkomponenter til forskellige styrings-og reguleringsprincipper for 
belysningsanlæg. 
Eleven kan udfører kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til 
modulet. 
Eleven kan udfører fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.  
 
PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 
BR15+DS/EN 12464  /SBI/ DBI VEJLEDNING 34 –DS/EN 1838  .m.m 
 
 
DIDAKTISKE METODER OG LÆRINGSMILJØ: 
Som udgangs punkt bliver elever præsenteret for det praktiske mål. Herefter beskrives hvordan vi skal nå 
derhen og med hvilke midler. Der bliver sat dato for aflevering af projekt, samt hvornår og hvordan der 
afholdes skriftlig prøve og mundtlig eksamen.  
Hver uge indledes med en plan for ugen og det udspecificeres på dagen. 
der vil blive givet op følgende, feedback, feed up og feed forward  
 
 
FAGETS INDHOLD: 
 
1. Eleven kan redegøre for lyskilders anvendelsesområder, 
fasekompensering, lystekniske begreber og krav til belysning. 
2. Eleven kan, ved anvendelse af IT, vælge og beregne lyskilder samt 
designe installationer, der opfylder kravene til komfort, miljø og 
energi. 
3. Eleven kan udføre belysningsanlæg med forskellige lyskilder, som 
opfylder kundens og bygningsreglementets krav. 
4. Eleven kan selvstændigt vejlede, udvælge og anvende 
systemkomponenter til forskellige styrings- og 
reguleringsprincipper for energirigtige belysningsanlæg. 
5. Eleven kan vejlede, udvælge og anvende de bedste egnede 
energieffektive komponenter til styring og regulering af 
energioptimerede belysningsanlæg ved såvel renovering og 
nybygning. 
6. Eleven kan vælge og placere sensorer og følere. 
7. Eleven kan vælge, dimensionere og installere stand alone og 
klikbare systemer 
8. Eleven kan montere, installere, idriftsætte og programmere 
mindre anlæg indeholdende lysstyringer og -regulering, samt 
udføre programændringer i bestående styringsanlæg. 
9. Eleven kan selvstændigt, ud fra love, regler og standarder om 
nød- og panikbelysning, udføre installation og vedligeholdelse af 
sikkerhedsbelysningsanlæg. 
10. Eleven kan vejlede, udvælge og dimensionere belysningsanlæg, 
der skaber den rigtige lysstemning i eksempelvis erhverv og bolig. 
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11. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og 
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold. 
12. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og 
standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant 
informationssøgning. 
13. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst 
mulige løsning i forhold til valgmodulet. 
Fagets indhold:_ 
 
eleven skal arbejde med: 
 
face kompensering  
grundlæggende lys teori  
beskrivelse af lyskilder  
måling af belysning styrke …… 
forkoplinger for amarturer  
intro til dialux 
lysberegning 
komfort og miljø 
teori om styring 
energi optimering  
lys sensor og følere  
stand alone systemer  
nød og panik lys sikkerheds belysning  
eftersyn og afprøvning  
slut prøve stand og kuffert 

 
 
EVALUERING: 
Eleverne udsættes for en ugentlig test for at følge op på deres niveau. Testen rette i plenum og der gives 
en karakter til den enkelte. Testen afspejler de emner som er gennemgået i den forløbne uge og skal 
give eleven et indblik i aktuel forståelse for det enkelte emne. 
 
 
 
 
 
BEDØMMELSESKRITERIER: 
 
 
 
Eleven kan udføre lovgivningsmæssigt korrekte belysningsanlæg, som 
opfylder kundens krav. 
Eleven kan anvende systemkomponenter til forskellige styrings- og 
reguleringsprincipper for belysningsanlæg. 
Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden 
relevant dokumentation i forhold til modulet. 
Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet. 
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7 trins skala. 
 
 
Alle valgfrie specialefag (moduler) på trin 2 afsluttes med en prøve, der omfatter modulets indhold. 
Prøven 
stilles af skolen, der kan indhente bidrag fra det faglige udvalg. Bedømmelsen indgår som grundlag 
for udstedelse af skolevejledning. 
Den endelige karakter er en gennemsnits karakter af test og afsluttende prøve. 
 
 
 
 
 
Karakter:  Kompetencer som ligger til grund for 

bedømmelsen i ”faget” Og karakteren 
gives som et gennemsnit af de 
forskellige moduler der er i forløbet 

Bedømmelsesgrundlag  

Karakteren 12  

gives for den: 

  

Fremragende 
præstation, der 
demonstrer 
udtømmende 
opfyldelse af faget 
mål, med ingen eller 
få uvæsentlige 
mangler. 

Eleven kan på en meget sikker og 
selvstændig måde løse opgaver 
indenfor nedenstående. 

1. under vejledning kan udføre stærk- og 
svagstrømsinstallationer samt tele-
datainstallationer i bygninger 
håndværksmæssigt korrekt, herunder vælge 
og anvende el-materiel efter fabrikantens 
anvisninger under hensyntagen til el-
sikkerhed, miljø og sikkerhed på 
arbejdspladsen, 
2. under vejledning kan tilslutte 1- og 3-
fasede brugsgenstande og motorer på 
baggrund af kendskab til de mest 
almindelige elektromekaniske relæer og 
tidsrelæer,  
3. kan anvende dokumentation til at 
udføre mindre relætekniske opgaver samt 
tegne simple kreds skemaer og el-
diagrammer under hensyntagen til 
gældende love og regler, 
4. kan udføre relevante el-tekniske 
beregninger, herunder anvende 
matematiske og el-tekniske grundbegreber 
til beregning af spænding, strøm og effekt, 
5. under vejledning kan foretage tilslutning 
til elforsynings nettet, på baggrund af 
kendskab til produktion, transmission og 
distribution af elektrisk energi samt 

Eleven laver mindre 
regne/aflæsnings fejl, 

Men løser opgave korrekt. 

  

Eleven kan selvstændig løse 
opgaver og løbende redegøre 
for problemstillinger, mht. tid, 
materiale, dokumentation og 
perspektivering. 

  

Eleven udviser stor faglig 
forståelse, selvstændighed og 
ansvar . 

  

Opsætning og montering grænser 
mod det perfekte mht. finish og 
præcision. Udviser kvalitetssans og 
kreativitet 

Velvalgt og hensigtsmæssig 
disponering af den praktiske 
opgave.  

Der er ubetydelige tolerancer 
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forsyningsnettets opbygning,  
6. kan foretage eftersyn og afprøvning før 
idriftsætning af elinstallationen samt 
foretage målinger på installationer og 
kredsløb med forskellige former for 
belastninger, 
7. kan anvende gældende love og regler, 
herunder stærkstrømsbekendtgørelsen 
vedrørende lys installationer og installation 
af brugsgenstande i boliger, 
8. under vejleding kan anvende digitale og 
analoge kredsløb samt logiske 
komponenter, 
9. kan skabe sikkerhed for personer, 
husdyr og ejendom mod de farer og 
skader, som kan opstå ved normalbrug af 
elektriske installationer, herunder 
chokstrømme og høje temperaturer. 
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Karakteren 10 

gives for den: 

  

Fortrinlige 
præstation, der 
demonstrer 
omfattende 
opfyldelse af fagets 
mål, med nogle 
mindre væsentlige 
mangler. 

  

Eleven kan på en rimelig sikker og 
selvstændig måde, løse formålstjenlige 
opgaver inden for nedenstående. 

1. under vejledning kan udføre stærk- og 
svagstrøms-installationer samt tele-
datainstallationer i bygninger 
håndværksmæssigt korrekt, herunder vælge 
og anvende el-materiel efter fabrikantens 
anvisninger under hensyntagen til el-
sikkerhed, miljø og sikkerhed på 
arbejdspladsen, 
2. under vejledning kan tilslutte 1- og 3-
fasede brugsgenstande og motorer på 
baggrund af kendskab til de mest 
almindelige elektromekaniske relæer og 
tidsrelæer,  
3. kan anvende dokumentation til at 
udføre mindre relætekniske opgaver samt 
tegne simple kreds skemaer og el-
diagrammer under hensyntagen til 
gældende love og regler, 
4. kan udføre relevante el-tekniske 
beregninger, herunder anvende 
matematiske og el-tekniske grundbegreber 
til beregning af spænding, strøm og effekt, 
5. under vejledning kan foretage tilslutning 
til elforsynings nettet, på baggrund af 
kendskab til produktion, transmission og 
distribution af elektrisk energi samt 
forsyningsnettets opbygning,  
6. kan foretage eftersyn og afprøvning før 
idriftsætning af elinstallationen samt 
foretage målinger på installationer og 
kredsløb med forskellige former for 
belastninger, 
7. kan anvende gældende love og regler, 
herunder stærkstrømsbekendtgørelsen 
vedrørende lys installationer og installation 
af brugsgenstande i boliger, 
8. under vejleding kan anvende digitale og 
analoge kredsløb samt logiske 
komponenter, 
9. kan skabe sikkerhed for personer, 
husdyr og ejendom mod de farer og 
skader, som kan opstå ved normalbrug af 
elektriske installationer, herunder 
chokstrømme og høje temperaturer. 

  

Misforstår mindre dele af 
opgaven, men ellers rigtig 
løsningsmodel. 

  

Eleven laver aflæsningsfejl/ 
regnefejl. 

  

Udviser initiativ til 
selvstændigt, at formulere og 
løse opgaver. 

  

  

Mangler at belyse/udføre et 
enkelt problemfelt i det 
færdige produkt. 

  

Acceptable tolerancer, udmærket 

montageteknik og forståelse for 
håndværksmæssig korrekthed. 

Enkelte små fejl i anvendelse af 
div. Materialer. 
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Karakteren 7 

gives for den: 

  

Gode præstation, 
der demonstrer 
opfyldelse af fagets 
mål, med adskillige 
mangler. 

Eleven kan på en tilfredsstillende måde 
anvende fundamentale kundskab og 
færdigheder inden for nedenstående. 

1. under vejledning kan udføre stærk- og 
svagstrøms-installationer samt tele-
datainstallationer i bygninger 
håndværksmæssigt korrekt, herunder vælge 
og anvende el-materiel efter fabrikantens 
anvisninger under hensyntagen til 
elsikkerhed, miljø og sikkerhed på 
arbejdspladsen, 
2. under vejledning kan tilslutte 1- og 3-
fasede brugsgenstande og motorer på 
baggrund af kendskab til de mest 
almindelige elektromekaniske relæer og 
tidsrelæer,  

  

Evne til selvstændig at sætte 
sig ind i mindre komplicerede 
problemstillinger. 

  

Manglende struktur (den røde 
tråd) på arbejdet. 

  

Få mangler i dokumentation,  

  

Evner at kommunikere med 
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3. kan anvende dokumentation til at 
udføre mindre relætekniske opgaver samt 
tegne simple kredsskemaer og el-
diagrammer under hensyntagen til 
gældende love og regler, 
4. kan udføre relevante eltekniske 
beregninger, herunder anvende 
matematiske og eltekniske grundbegreber 
til beregning af spænding, strøm og effekt, 
5. under vejledning kan foretage tilslutning 
til el-forsynings-nettet, på baggrund af 
kendskab til produktion, transmission og 
distribution af elektrisk energi samt 
forsyningsnettets opbygning,  
6. kan foretage eftersyn og afprøvning før 
idriftsætning af elinstallationen samt 
foretage målinger på installationer og 
kredsløb med forskellige former for 
belastninger, 
7. kan anvende gældende love og regler, 
herunder stærkstrømsbekendtgørelsen 
vedrørende lysinstallationer og installation 
af brugsgenstande i boliger, 
8. under vejleding kan anvende digitale og 
analoge kredsløb samt logiske 
komponenter, 
9. kan skabe sikkerhed for personer, 
husdyr og ejendom mod de farer og 
skader, som kan opstå ved normalbrug 
af elektriske installationer, herunder 
chokstrømme og høje temperaturer. 

  

andre om løsningsforslag. 

  

Uhensigtsmæssige 
løsningsforslag. 

  

Står og falder om begrebet ”det gode 
håndværk” Synlig uligheder i den 
håndværksmæssige udførelse 

Karakteren 4 

gives for den: 

  

Jævne præstation, 
der dokumenterer en 
mindre grad af 
opfyldelse af fagets 
mål, med adskillige 
væsentlige mangler. 

Eleven kan på en afgrænset måde 
anvende fundamentale kundskab og 
færdigheder inden for nedenstående.  

1. under vejledning kan udføre stærk- og 
svagstrømsinstallationer samt tele-
datainstallationer i bygninger 
håndværksmæssigt korrekt, herunder 
vælge og anvende elmateriel efter 
fabrikantens anvisninger under 
hensyntagen til elsikkerhed, miljø og 
sikkerhed på arbejdspladsen, 
2. under vejledning kan tilslutte 1- og 3-
fasede brugsgenstande og motorer på 
baggrund af kendskab til de mest 
almindelige elektromekaniske relæer og 
tidsrelæer,  

  

  

Mangelfulde teoretiske 
færdigheder på flere områder. 

  

Ustrukturerede 
løsningsforslag, med adskillige 
væsentlige fejl og mangler. 

  

Udviser mindre grad af 
ansvarlighed og 
selvstændighed. 



 

  Elektriker   modul 1.6  2018 eucnvs.dk  9 

3. kan anvende dokumentation til at 
udføre mindre relætekniske opgaver 
samt tegne simple kredsskemaer og 
eldiagrammer under hensyntagen til 
gældende love og regler, 
4. kan udføre relevante eltekniske 
beregninger, herunder anvende 
matematiske og eltekniske grundbegre-
ber til beregning af spænding, strøm og 
effekt, 
5. under vejledning kan foretage 
tilslutning til elforsyningsnettet, på 
baggrund af kendskab til produktion, 
transmission og distribution af elektrisk 
energi samt forsyningsnettets 
opbygning,  
6. kan foretage eftersyn og afprøvning 
før idriftsætning af elinstallationen samt 
foretage målinger på installationer og 
kredsløb med forskellige former for 
belastninger, 
7. kan anvende gældende love og regler, 
herunder stærkstrømsbekendtgørelsen 
vedrørende lysinstallationer og 
installation af brugsgenstande i boliger, 
8. under vejleding kan anvende digitale 
og analoge kredsløb samt logiske 
komponenter, 
9. kan skabe sikkerhed for personer, 
husdyr og ejendom mod de farer og 
skader, som kan opstå ved normalbrug 
af elektriske installationer, herunder 
chokstrømme og høje temperaturer. 

  
  

  

  

Det håndværksmæssige kan 
forbedres på flere punkter 

Montagevejledning ej overholdt. 

Manglende forståelse for 
kvalitetssans og kreativitet. 

  

Karakteren 02 

gives for den: 

  

Tilstrækkelige 
præstation, der 
demonstrer den 

  

Eleven har begyndende/ringe 
forståelse for enkle 
sammenhænge til 
nedenstående.  

1. under vejledning kan udføre stærk- og 
svagstrømsinstallationer samt tele-
datainstallationer i bygninger 

  

Kun nødtørftige/ meget 
simple løsningsforslag og 
manglende evne til at 
analysere problemfelter i 
forbindelse med egen praksis. 

  

Eleven tager kun delvis ansvar 
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minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af 
fagets mål. 

håndværksmæssigt korrekt, herunder vælge 
og anvende elmateriel efter fabrikantens 
anvisninger under hensyntagen til 
elsikkerhed, miljø og sikkerhed på 
arbejdspladsen, 
2. under vejledning kan tilslutte 1- og 3-
fasede brugsgenstande og motorer på 
baggrund af kendskab til de mest 
almindelige elektromekaniske relæer og 
tidsrelæer,  
3. kan anvende dokumentation til at 
udføre mindre relætekniske opgaver samt 
tegne simple kredsskemaer og 
eldiagrammer under hensyntagen til 
gældende love og regler, 
4. kan udføre relevante eltekniske 
beregninger, herunder anvende 
matematiske og eltekniske grundbegreber 
til beregning af spænding, strøm og effekt, 
5. under vejledning kan foretage tilslutning 
til elforsyningsnettet, på baggrund af 
kendskab til produktion, transmission og 
distribution af elektrisk energi samt 
forsyningsnettets opbygning,  
6. kan foretage eftersyn og afprøvning før 
idriftsætning af elinstallationen samt 
foretage målinger på installationer og 
kredsløb med forskellige former for 
belastninger, 
7. kan anvende gældende love og regler, 
herunder stærkstrømsbekendtgørelsen 
vedrørende lysinstallationer og installation 
af brugsgenstande i boliger, 
8. under vejleding kan anvende digitale og 
analoge kredsløb samt logiske 
komponenter, 
9. kan skabe sikkerhed for personer, 
husdyr og ejendom mod de farer og 
skader, som kan opstå ved normalbrug af 
elektriske installationer, herunder 
chokstrømme og høje temperaturer. 

  

  

for egen læring. 

  

Eleven udviser et minimalt 
acceptabel præstation i forhold 
gældende normer og fagets krav, i 
forbindelse med den praktiske 
udførelse. 

  

  

Karakteren 00 

  

Eleven har ikke elementær 
viden om nedenstående  

  

Har betydelig problemer mht. 
løsning af opgaver, både i 
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gives for den: 

  

Uutilstrækkelige 
præstation, der ikke 
demonstrerer en 
acceptabel grad af 
opfyldelse af fagets 
mål. 

  

1. under vejledning kan udføre stærk- og 
svagstrømsinstallationer samt tele-
datainstallationer i bygninger 
håndværksmæssigt korrekt, herunder vælge 
og anvende elmateriel efter fabrikantens 
anvisninger under hensyntagen til 
elsikkerhed, miljø og sikkerhed på 
arbejdspladsen, 
2. under vejledning kan tilslutte 1- og 3-
fasede brugsgenstande og motorer på 
baggrund af kendskab til de mest 
almindelige elektromekaniske relæer og 
tidsrelæer,  
3. kan anvende dokumentation til at 
udføre mindre relætekniske opgaver samt 
tegne simple kredsskemaer og 
eldiagrammer under hensyntagen til 
gældende love og regler, 
4. kan udføre relevante eltekniske 
beregninger, herunder anvende 
matematiske og eltekniske grundbegreber 
til beregning af spænding, strøm og effekt, 
5. under vejledning kan foretage tilslutning 
til elforsyningsnettet, på baggrund af 
kendskab til produktion, transmission og 
distribution af elektrisk energi samt 
forsyningsnettets opbygning,  
6. kan foretage eftersyn og afprøvning før 
idriftsætning af elinstallationen samt 
foretage målinger på installationer og 
kredsløb med forskellige former for 
belastninger, 
7. kan anvende gældende love og regler, 
herunder stærkstrømsbekendtgørelsen 
vedrørende lysinstallationer og installation 
af brugsgenstande i boliger, 
8. under vejleding kan anvende digitale og 
analoge kredsløb samt logiske 
komponenter, 
9. kan skabe sikkerhed for personer, 
husdyr og ejendom mod de farer og 
skader, som kan opstå ved normalbrug af 
elektriske installationer, herunder 
chokstrømme og høje temperaturer. 

  

almene og faglige 
sammenhænge. 

  

Tager kun delvis eller slet intet 
ansvar for egen læring. 

  

Udviser meget ringe grad af 
selvstændighed. 

  

Eleven demonstrerer ikke på en 
acceptabel måde, at kunne udfører 
praktisk arbejde. Meget store 
tolerancer iht. til instruktionen. 
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Karakteren -3  

gives for den: 

Den ringe og helt 
uacceptable 
præstation  

Eleven har meget ringe/ingen 
viden og indsigt til 
nedenstående 

1. under vejledning kan udføre 
stærk- og svagstrømsinstallationer 
samt tele-datainstallationer i 
bygninger håndværksmæssigt 
korrekt, herunder vælge og 
anvende elmateriel efter 
fabrikantens anvisninger under 
hensyntagen til elsikkerhed, miljø 
og sikkerhed på arbejdspladsen, 

2. under vejledning kan tilslutte 1- og 3-
fasede brugsgenstande og motorer på 
baggrund af kendskab til de mest 
almindelige elektromekaniske relæer og 
tidsrelæer,  
3. kan anvende dokumentation til at 
udføre mindre relætekniske opgaver samt 
tegne simple kredsskemaer og 
eldiagrammer under hensyntagen til 
gældende love og regler, 
4. kan udføre relevante eltekniske 
beregninger, herunder anvende 
matematiske og eltekniske grundbegreber 
til beregning af spænding, strøm og effekt, 
5. under vejledning kan foretage tilslutning 
til elforsyningsnettet, på baggrund af 
kendskab til produktion, transmission og 
distribution af elektrisk energi samt 
forsyningsnettets opbygning,  

Eleven har ingen kendskab til 
de faglige begreber og kan 
ikke anvende faget til simple 
problemløsninger 

Der er ikke udvist nogen form for 
håndværkmæssig forståelse i det 
udførte arbejde. Alle instruktioner 
er tilsidesat. 
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6. kan foretage eftersyn og afprøvning før 
idriftsætning af elinstallationen samt 
foretage målinger på installationer og 
kredsløb med forskellige former for 
belastninger, 
7. kan anvende gældende love og regler, 
herunder stærkstrømsbekendtgørelsen 
vedrørende lysinstallationer og installation 
af brugsgenstande i boliger, 
8. under vejleding kan anvende digitale og 
analoge kredsløb samt logiske 
komponenter, 
9. kan skabe sikkerhed for personer, 
husdyr og ejendom mod de farer og 
skader, som kan opstå ved normalbrug 
af elektriske installationer, herunder 
chokstrømme og høje temperaturer. 

  
 

 
 


