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Årsbrev 2019 

 

Nu lämnar vi ett decennium bakom oss och ser fram emot 2020 och nya 10 år 

tillsammans. Vårt arbete under 2019 kan sammanfattas enligt följande; 

ANK  

Vårt arbete i Maidan Garhi som startades 2011 och har årligen undervisat drygt 

90 barn är nu slutfört – Vårt mål att samtliga barn i detta område skall klara av 

den ordinarie skolgången har fullföljts – idag finns inga barn här som missar 

den ordinarie skolan. Härligt och så väl genomfört av vår 

samarbetsorganisation på plats. 

Nästa utbildningsprojekt som precis är igång är ett lärocenter i Sadarpur, Noida 

sydväst om New Delhi. Här har vi tillsammans med ANK satt upp en skola för 

stödundervisning för 100 barn och ungdomar som helt saknar utbildning 

.Socialarbetare har identifierat och sökt upp familjer där barn aldrig har gått i 

skolan för att kunna erbjuda undervisning. Lärare är på plats och stor invigning 

skedde i november tillsammans med SbS kontaktman och vår ambassadör 

Anna-Lena Holmquist på plats. Som julklapp delade vi ut tröjor och mössor 

inför vintern till samtliga elever. Anna-Lena gör ett fantastiskt arbete och 

besöker regelbundet våra lärocenter. 

Nand Nagri 

Vi fick i år möjlighet att bidra med ett större belopp till Nand Nagri. Förutom 

CtC-programmet som sker vid två tillfällen per termin för 15 lärare (som 

tillsammans undervisar 600 elever) så har vi bidragit med två nya datorer med 

utbildningsprogram. Framförallt efterfrågades program för matematik och NO. 

Vi har också fått möjlighet, genom en riktad donation, att stödja ytterligare 25 

barn med två års undervisning. 

http://www.schoolbyschool.org/
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I de olika flickhemmen som drivs av Salaam Baalaks fortsätter vi med Coach 

Coachprogrammet. Två flickhem med sammanlagt ca 125 barn besöks av våra 

coacher tio gånger per år i två timmars sessioner. 

Deogarh, Rajastan 

I Deogarh stödjer vi med Coach to Coach som är mycket uppskattat av lärarna. 

I år fick jag möjlighet att ta med barn och fyra barnbarn till Deogarh och besökte 

’våra’ skolor. Att tillsammans med barnbarnen få en möjlighet att visa hur barn i 

deras egen ålder har det hemma och i skolan var så intressan.. Det delades ut 

snax, uniformer och dansades floss i klassrummen. 

Vi besökte också högstadieskolan för flickor i Deogarh som har fått väldigt gott 

rykte och är eftersökt som arbetsplats för lärarna i området. Sammanlagt 

besöktes fem skolor. 

Vi kunde också överlämna en projektor till Paata ki Aatiskolan, som vi haft ett 

samrbete med sedan 2009. 

Inför 2020 tittar vi på möjligheter med fortsatt arbete för att stötta småskolorna 

runt omkring Deogarh med coaching. 

I flera av våra utbildningsprojekt är just TaRL* något vi arbetar med. Att 

identifiera barn som halkat utanför/efter i sin utbildning och kunna ge 

extraundervisning och stöd för att komma ikapp i sitt skolarbete. Så det är extra 

roligt att forskningen visar att denna typ av undervisning är ett bra sätt att ge 

undervisning och därmed bekämpa fattigdom (se info nedan) 

Vad hände här hemma 

Årets stora satsning var School by Schoolgolfen i samarbete med Båstad 

Golfklubb ägde rum i juli. Etthundra personer kämpade och bidrog både på och 

utanför banan. Många vinnare i de olika tävlingsklasserna. Efter trevlig lunch på 

golfklubben hölls en mycket lyckad auktion med så fina priser och härliga 

vinnare av dessa. Något vi måste göra om. Maria och Per Engström planerade 

och lyckades tillsammans med alla våra medarbetare genomföra ett mycket 

lyckat arrangemang. 

Diwali 2019 

Torsdagen den 7 november firade vi Diwali, ljusets högtid i Indien, tillsammans 

med våra vänner/sponsorer på Hotel Esplanade i Stockholm. Det var 10:e året 

som vi högtidlighöll denna stora helg, som firas i Indien som vår jul. I år kom ca 

40 personer som minglade och njöt av indisk mat och dryck, även i år bjöds vi 

på all förtäring av generösa School by Schoolvänner. 

http://www.schoolbyschool.org/
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Vi fick också delta i en intressant diskussion om Indien idag, tillsammans med 

Henrik Chetan Aspengren, författare och indienkännare sedan många år. 

Slutligen vill tacka vår styrelse och våra ambassadörer som helt ideellt gör 

våra visioner möjliga. 

Samt inte minst tacka alla givare för att ni stödjer och följer oss. Tillsammans 

gör vi skillnad. Vi har fått lyckan att mottaga stora gåvor i samband med olika 

aktiviteter och minnesdagar. Vi är så tacksamma för all generositet och att ni ni 

stödjer våra långsiktiga mål och vårt arbete. Tack.  

Information om vårt arbete följer ni på vår hemsida och Facebook. 

 

Marie-Louise Almgren 

Ordförande 

Insamlingsstiftelsen School by School 

 

   

 

School by School’s mål är att förbättra och utveckla utbildning och lärande i utsatta 

delar av Indien. Vårt arbetes fokus ligger på skolor och barn i åldrarna 5-15 år i 

främst Rajasthan och delar av Delhi. Vi jobbar med lokala organisationer, lärare och 

skoldistrikt för att identifiera de verkliga problemen och hur våra investeringar kan 

göra skillnad långsiktigt. Vi har folk på plats och ett kontinuerligt arbete i alla projekt 

vi startar och engagerar oss i. 

 

  

* TaRL (Teaching at the Right Level se Nobelpriset 2019. 

Årets pristagare i ekonomi Abhijit Banerjee, Esther Duflo, samt Michael Kremer har introducerat ett nytt 

angreppssätt för att få tillförlitliga svar på hur man kan bekämpa global fattigdom. I korthet handlar det om 

att dela upp den stora frågeställningen i mindre, mer hanterbara, frågor – till exempel vilka specifika 

åtgärder som är mest effektiva för att förbättra elevers skolresultat eller barns hälsotillstånd. De har visat 

att man vanligen kan besvara sådana mindre, mer väldefinierade, frågor med hjälp av noggrant utformade 

experiment bland direkt berörda människor. 

På undervisningsnivå fungerar tillvägagångssättet så att man utvärderar barns inlärningsnivåer med ett 

enkelt verktyg; grupperar barnen baserat på inlärningsnivåer snarare än ålder eller klass; använda en rad 

http://www.schoolbyschool.org/
https://schoolbyschool.us20.list-manage.com/track/click?u=32e8ee1a13a3b84e1a43c3e9e&id=3d913323d4&e=69986fb86a
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engagerande undervisnings- och inlärningsaktiviteter; och fokusera på grundläggande färdigheter snarare 

än enbart på läroplanen; och spåra barnens framsteg. 

Till exempel på landsbygden i Indien var antalet inskrivningar i grundskolor över 96 procent under 2018, 

men bara hälften av barnen i klass fem kunde läsa en text på två nivåer och 52 procent kunde korrekt 

göra ett numeriskt tvåsiffrigt subtraktionsproblem med upplåning— en färdighet som barn förväntas ha i 

slutet av klass två. 
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