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Elever och lärare

S:t Christine Education centre  har registrerats som en allmännyttig privatskola för föräldralösa barn 
i Kabondo.  Under 2012 har vi haft en förskoleklass och klasserna 1 – 8, sammanlagt 348 barn. 
Skolan är nu en fullständig Primary School. Skolans resultat har varit mycket bra både 
kunskapsmässigt, där våra elever i regionala standardprov och grunskoleexamen KCPE hör till de 
allra bästa och i sport och drama där de placerar sig bland de bästa i lokala och regionala tävlingar.

Vi hade under 2012 12 lärare, tre förskollärare, fyra anställda i köket, en vaktmästare, två städare 
och tre nattvakter.

 

Avgångseleverna i årskurs 8

Alla elever som tog sin grundskoleexamen i början av december fick i slutet av januari besked om 
vilka gymnasieskolor de antagits till. För att ge alla en chans till att studera vidare i gymnasieskolan 
har både stiftelsen, enskilda sponsorer i Sverige samt elevernas vårdnadshavare gjort det möjligt att 
alla 23 med ett undantag nu har en plats i en gymnasieskola.

 

Arbete med värderingar

I mitten av 2012 blev det uppenbart att skolledning och några av lärarna brustit i hur de hanterat 
disciplinära åtgärder gentemot eleverna i årskurs 8 vid några tillfällen. Efter incidenterna rådgjorde 
vi med den kenyanske advokat som finns i stiftelsens styrelse om vad som skulle vara det bästa 
sättet att hantera detta. Han deltog tillsammans med representant för stiftelsen i Sverige i flera 
möten med skolledning och lärare. Skolledning och lärare har sedan arbetat fram rutiner hur de ska 
hantera disciplinära problem. Arbetet ska följas upp av skolans styrelse i början av juni detta år.

 

Ekonomi

Månadsbidraget på 50 000 kr per månad från Föreningen Kisumu har använts till lärarlöner och 
övriga driftskostnader för skolan som mat, undervisningsmateriel, skoluniformer mm. Bidraget från 
Föreningen Kisumu täcker nätt och jämt kostnaderna för skoldriften under 2012 som uppgått till 
knappt 700 000 kr. Stiftelsen S:t Christine har genom intäkter stått för resterande kostnadsbelopp 
under året.

Kostnad per barn: 

Skolgång : 100 kr/mån     Skolmåltid 33 kr/mån       Skolhälsa 5 kr/mån

Jämfört med 2011 har kostnaderna per barn och månad minskat något. Lokala kostnadsökningar på 
livsmedel har mötts med förrådshållning av majs och bönor inköpta under en ”gynnsam” period. 
Växelkurserna har varit till vår fördel. Några lärare slutade sitt arbete vid skolan under den senare 
delen av 2012 vilket minskat kostnaderna något.

 

Bygge

Investeringar uppgick under 2012 till drygt 90 000 kr. Detta innefattade främst en ombyggnad av 
köket, ytterligare investeringar i vattensystemet och kostnader för en utvidgning av den stora 
 infartsvägen med ordentlig avrinning. Vägen har iordningställts genom utfyllnad så att vår infart 



under regnperioden inte är ett lerdike. Kostnaderna för investeringar har täckts av  sponsorsbidrag 
från Ljunggrenska Minnesfonden, Brunnberg och Forshed Arkitekter , Svensk-Kenyanska 
föreningen i Kenya m. fl.

.

 

Skolhälsa

Under året har arbetet med skolhälsa som påbörjades 2008 följts upp anställningen av en 
skolsköterska. Arbetet med screening av barnen och registrering av basuppgifter som längd och vikt 
på hälsokort för varje elev har fortsatt. Detta har medfört att ett tiotal elever tagits för undersökning, 
behandling och i något fall operation till närliggande kliniker för syn och hörsel. Initiativet att samla 
in pengar för inköp av underbyxor och bindor till de äldsta flickorna har fortsatt även under 2012.

 

 

Styrelsen för skolan

Under året(2012) har följande personer ingått i skolans styrelse:

Ulla Sturaeus

Kerstin Lindberg

Odada Albinus

David Ochola

Duncan Agoro

James Ojwang
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