Forhåndsoppgave nr. 1
Saman med naturen, kretsleir 2020

«FNs bærekraftsmål er verdens
felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene
innen 2030.» (FN, 6.des.2019)
Høsten 2015 vedtok FN sine bærekraftighetsmål. Målene er viktige for nå har vi en felles plan som
hvert land, bedrift, organisasjon, og person kan delta i, og da skal selvfølgelig vi delta og bidra også.
Det er 17 mål totalt som dere kan se under. De tar for seg ulike deler av hverdagen til oss mennesker,
litt som speideren også tar for seg hele mennesket og ikke bare en ting. Det er bra! Vi har til og med
egen aktivitet på dette i speideren https://kmspeider.no/aktiviteter/brettspill-med-fnsbarekraftsmal-article10725-871.html

Deres oppgave er følgende:
1. Gå inn på https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal og se kjapt igjennom hva de ulike
målene går ut på
2. Gå inn på https://1drv.ms/x/s!AhuRmAmVz2Crj_83uMY7f0FZ3CFUUg?e=NHSLC9 og sjekk
hvem som er kontaktet av andre patruljer.
3. Skriv et brev/epost til en bedrift/organisasjon med spørsmål om (se tips på neste side):
a. hvordan de arbeider med FN sine bærekraftighetsmål
b. hvilke mål de arbeider med, om de arbeider med bærekraftighetsmålene
4. Få en leder til å se på brevet/eposten før det sendes.
5. Send

, og få leder til å skrive inn i oversikten at dere har tatt kontakt.

6. Vent på svar
7. Når dere få svar, få leder til å føre inn svaret i oversikten
8. Send en takk for svaret tilbake til bedriften/organisasjonen

Tips til å skrive brev/epost
Utvelgelse og bakgrunnssjekk
Dere må jo finne noen å kontakte. Dere kan gå igjennom hvor foreldrene deres jobber, hvilke
bedrifter og organisasjoner dere kjenner til i nærområdet. Velg en og sjekk på nettet om de har noe
info om bærekraftighetsmål.

Finn kontaktinformasjon
Finn en adresse eller en epostadresse til de dere skal kontakte. En epost som starter med «post» er
pleier å være et bra valg.

Skrive brevet
Så var det det å skrive selve brevet. Det er et formelt brev dere skal skrive, og dere finner fort litt
hjelp til hvordan en skriver sånne i norskboka. Nasjonal Digital Læringsarena en flott nettside om det
å skrive formelle brev:
https://ndla.no/nb/subjects/subject:19/topic:1:195989/topic:1:195922/resource:1:16751
Om en skriver brevet som epost, så kan en se på Språkrådet sin side:
https://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Formell-e-post/

