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Rapport från resa Deogarh och Delhi 25 februari – 3 mars 2014 
 
Deogarh 
 
På kvällen när vi, Marie-Louise Almgren, Maria Engström – SbS ambassadör i Delhi, och Marias 
syster Tytti Kuylenstierna, anlände till Deogarh Mahal blev vi välkomnade av familjen Rani Prabha 
och hennes svärdotter Bhavna tillsammans med lärarna Devendr Sing, headmaster för Chitardai, 
och Mahesh Chandra tidigare lärare i Pata Aati och nu headmaster på Go PS Primary school. 
Rampuriya. 
Engelska utbildningsböcker, utgivna av Mahindra Foundation delades ut av SbS för att kunna 
distribueras till engelskalärarna på ’våra skolor’– om man finner dessa intressanta kan vi kontakt 
med Mahindra för bidrag till fler böcker. 
 
Möte ansvariga Skoldistriktet 
Nästa morgon var det dags för stormöte. Maria och Marie-Louise med samtliga ansvariga för 
skolprojekt i Deogarh. Tillsammans med vännerna från gårdagen deltog även en av ’våra’ kvinnliga 
lärare, Mrs Devyani Rathore och Mr Mukut Sharma, som nu är administrativt- och 
projektkordinator för hela Deogarh skoldistrit, Rajsamand. Man informerade oss om de akuta 
problem som uppstått i och med att en ny väg skall byggas genom högstadieskolan för flickor i 
Deogarh och att man i och med rivningen av gamla skolan nu projekterar ett nytt skolbygge för 
flickorna. Här undrar man om SbS skulle kunna engagera sig i detta projekt. Något för styrelsen att 
ta tag i. 
 
Lärarprojektet 
I dagsläget är endast två kvinnliga lärare kvar i SbS regi. Flera har gått vidare i andra anställningar 
och med Governments ambitioner så kommer man kunna anställa de lärare som behövs för 
utbildningen framöver i Primary och Secondary Schools.  
Inför hösten kommer endast dessa två att vara kvar på skolorna Govt Secondary School Thikarwas 
Kala och Govt Higher Secondary School, Madariya. 
Redovisning för bidrag och löner överlämnades och pengar finns för hösten. 
 
Govt. Girls Higher Secondary School Deogarh 
Tillsammans med mötesdeltagarna besökte vi den gamla flickskolan som nu skall rivas. Här sitter 
det mellan 50-90 flickor i varje skolsal, rum som är mörka och väldigt slitna samt dåligt utrustade. I 
några av rummen var det så trångt att för att kunna rymma de 90 flickorna så har de ingen möjlighet 
att möblera med skolbänkar utan flickorna får sitta på golvet. Totalt går här ca 600 flickor. 
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Därefter åkte vi till det område som iordningställts för byggprojektet för den nya flickskolan. Här 
visades vi ritningarna. Totalt 14 rum skall byggas – modul för modul. Enligt School Government 
kommer varje modul kosta INR 562.000 varav bidrag från Government är 70%, resten finansieras 
av givare. Igångsättning sker så snart pengar kommer in. Här kommer donerande företag/NGO’s få 
sitt namn på varje klassrum man bekostar. Budget och ritning kommer mailas till SbS för att kunna 
presenteras på styrelsemötet 1 april. I flickskolan arbetar endast kvinnliga lärare. SbS har tidigare 
haft tre lärare på plats i flickskolan. 
 
På området har det redan byggts ett övernattningshem för de flickor som bor långt ut på 
landsbygden. Hemmet skall fungera som hem under veckodagarna, här finns fyra sovsalar, matsal, 
toaletter och duschar. Personal och vakter kommer också bo på ’internatet’. Allt är väldigt enkelt 
men rent och fräscht. 
 
Besök på skolorna Go PS Rampuriya och Chitardai 
Vi gjorde ett kort besök på Rampuriya för att kunna följa förvandlingen från en förfallen skola som 
ej haft kompetenta lärare till att Mahesh nu kommer arbeta för att få tillbaks elever från området. En 
viktig signal blir att alla nuvarande elever (ca 10 st) kommer få skoluniform genom 
Deogarhfamiljens stiftelse Shri Jaswant Trust för att på så sätt visa övriga elever och deras familjer 
att man nu satsar på skolan och utbildning i denna by med omnejd.  
 
Vi gjorde också ett kort besök på Chitardai, SbS första skola som vi gick in i, en mönsterskola i 
distriktet. Här har Devendr Sing gjort ett enormt arbete sedan vi sågs för första gången hösten 2005. 
En eldsjäl när det gäller inlärning genom lek och metodik. Anmärkningsvärt är också den prydlighet 
som råder i skolan med områden. Här syns inga sopor som annars kan omgärda skolbyggnaderna. 
 
 
 
Utbildningsprojekt i Delhi 
 
Sedan i höstas så har Maria besökt båda våra projekt ett flertal gånger och på så sätt kunna följa 
undervisning och lära känna några av barnen. Alla barn känner Maria och det är väldigt uppskattat 
med besöken, ett härligt avbrott i deras vardag. 
 
Neb Sarai Maidan  
På förmiddagen åkte Maria och jag till södra Delhi. Bra möte med Jyoti Jyotsana där vi blev 
informerade om dagsläget – vad som görs i hela NGO’n ANK – Man har nu börjat med 
yrkesutbildningar, Vocational Training, förutom för IT även för elektriker och sales (här i 
samarbete med Tata Power, Mahindra och Adobe) man räknar med att slussa ut mellan 4-500 
lärlingar med yrkesutbildning.  
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När det gäller SbS projekt i södra Delhi så stöttar vi nu utbildning för ca 120 barn i åldrar 5-14 med 
stödundervisning. Här finns nu tre kvinnliga och en manlig lärare. För dagen var många elever här 
för att studera extra för sina examina som snart äger rum.  
Man anställer nu personal som kommer samordna och uppgradera utbildningen för lärare/elever. I 
denna grupp kommer Maria kunna vara med och lära ut vilket är väldigt spännande. 
Vi diskuterade också yrkesutbildning för flickor exempelvis sömnad och skönhet/beutician (en 
marknad som växer snabbt i hela Indien). 
 
Efter ANK–mötet var det dags för 2,5 timmes bilfärd till Nand Nagri i nordöstra Dehlis förorter. 
 
 
Nand Nagri 
Vi hade möte med Headmaster Manish Kumar och gick igenom dagsläget, visioner samt projekt 
yrkesutbildning som idag endast består av sömnad. Den tidigare utbildningen av beauticians har 
lagts ner på grund av dålig anslutning. Vi diskuterade varför det dåliga elevantalet och fick inget 
riktigt svar. De flickor som gör sömnad slussas ej vidare till yrken utan syr hemifrån. 
 
Vi hade valt att besöka Nand Nagri på eftermiddagen då det är flickorna som studerar då. Här 
visade Marie-Louise bilder från de svenska skolorna Olympen, Banérporten och Futura som alla 
hjälpt till att samla in pengar samt kort från ML och familj. Efteråt följde många frågor från 
flickorna – en rolig och givande stund där man verkligen kommer nära barnen. 
 
 
 
 
Marie-Louise Almgren 
 
Grundare, School by School 
 
 
 
 
 
 
 


