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Nyhetsbrev nr 93       2020-03-16 
 

Senaste nytt från skolan  

Skolan har nu varit igång sedan januari och arbetet löper på som vanlig. Dock är det, som vi berättat 

tidigare, stora förändringar på gång med avseende på läro- och kursplaner som bl.a. innebär nya ämnen och 

förändringar gällande indelning av årskurser. Detta innebär mycket nytt för lärare, skolledning och 

stiftelsen att sätta sig in i. I dagsläget vet vi inte exakt hur de kommer att påverka St Christine School som 

hittills varit en Primary school med en årskurs per stadie från förskoleklass (6 åringar) tom åk 8. Redan 

detta läsår har skolan i enlighet med det nya regelverket startat en förskoleklass för 5 åringar (PP1) utöver 

den för 6 åringar (PP2) som funnits tidigare. Begreppet Primary School förefaller ändras till att på sikt 

omfatta PP1 tom åk 6. Beslut har även fattas att utöka skolorna i Kenya med en åk 9. Hur detta kommer att 

påverka skolan och om åk 7-9 i framtiden övergår till secondary och en annan skola är idag oklart.  
 

Coronaviruset och Kenya – skolorna stänger 

Vi vet idag att även Kenya drabbats av coronaviruset och att myndigheterna löpande informerar och 

beslutar om olika åtgärder.  

Den resa som Ulla Sturaeus och Håkan Andersson skulle göra i vår är nu lagd på is. En av anledningarna 

till resan var förutom att träffa skolledning, lärare och övrig personal bl.a. att försöka bringa klarhet i alla 

de frågor som gäller förändringarna i skolsystemet genom besök och kontakter med berörda myndigheter.  

Stiftelsen och föreningen får löpande information från rektor Calvins om verksamheten i skolan och vad 

som händer i de frågor som rör skolorna i Kenya.  

 

President Uhuru Kenyatta har offentligt den 15 mars deklarerat att alla skolor primary och secondary 

school stänger onsdag den 18 mars. Alla universitet stänger på fredag den 20/3.  

För eleverna i St Christine innebär detta att undervisningen upphör två veckor före det ordinarie aprillovet. 

Så vitt vi vet har ingen elev eller personal i skolan insjuknat eller drabbats av viruset. Beslutet innebär att 

ingen verksamhet får pågå i skolans lokaler.  

De enda som måste finnas i anslutning till skolan är våra vaktmästare för att säkerställa att ingen/-a tar sig 

in olovandes i byggnaderna.   
 

Senaste nytt gällande föreningens planerade aktiviteter i Sverige 

Afrika kväll i april – Park Folketshus, Liseberg  

Vi har sedan tidigare diskuterat och planerat att även denna vår arrangera en Afrika kväll tillsammans med 

Filmklubben, Park Folkets hus. I likhet med förra gången hade vi tänkt oss Kenyansk/Afrikans mat, 

försäljning av div hantverk och filmvisning. Den film vi tänkte oss är A United Kingdom som är ett 

brittiskt biografiskt drama skrivet av Guy Hibbert och regisserat av Amma Asante. Filmen är baserad på 

romansen mellan Sir Seretse Khaman och hans fru Ruth Williams Khaman. En fascinerande 

verklighetsbaserad historia om en svart man och en vit kvinna som då 1947 var politiskt explosivt. De två 

huvudrollerna spelas av David Oyelowo och Rosamund Pike. Filmen hade premiär 2017.  

På grund av rådande läge skjuter vi denna aktivitet på framtiden och hoppas att vi ska kunna genomföra 

den i höst. Detta innebär naturligtvis ett avbräck i våra planerade intäkter så tänk gärna på skolan och 

swisha ett bidrag eller sätt in en gåva på något av våra konton. Se rutan nederst på sidan. 
 

Föreningens årsmöte  
Alla medlemmar hälsas välkomna den 22/4 klockan 18.30. 

Plats: Föreningslokalen Olshammarsgatan 77 Ormkärr 

Datum och lokal för föreningens kommande årsmöte är bokat och klart.  
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Kallelse med tillhörande handlingar kommer i nytt utskick men reservera kvällen redan nu och kom och ta 

del av de senaste gällande skolan och dess verksamhet. 

 

Några glimtar från skolan 

Skolans fina samlingslokal/aula används flitigt. 

De yngsta eleverna (den nya förskoleklassen) vilar ut i skolans  

aula St Christine Hall efter en rundvandring och 

information av skolans byggnader. När man är ny och 

tillhör de yngsta är det viktigt att bli bekant med allt det 

nya för att känna sig trygg. 

 

 

 

 
 
 
 
       Några av de äldre eleverna intar de alltid  

       uppskattade måltiderna/luncherna i samma byggnad. 

 

 

En elev i åk 4 i arbete under en bildlektion 

                 Här tvättas det händer  

         före måltiden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsningar Styrelsen/Bitte Brask 
 

 

Vi skyddar dina personuppgifter GDPR 

Läs Föreningen Kisumus Integritetspolicy på www.kisumu.se eller maila till ordf(at)kisumu.se 
 

Senaste nytt och fler bilder från skolan och rapporter från skolan finns på: 

Föreningens hemsida www.kisumu.se   

Besök oss även på Facebook.  

Nyheter från föreningen och skolan läggs regelbundet ut på Föreningen Kisumu och Stiftelsen St: Christine 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Högtidsgåvor, minnesgåvor och bidrag 

 

Vill du ge en högtidsgåva eller minnesgåva? Sätt in ditt bidrag på något av våra konton nedan, samt sänd 

ett mail till oss på gava(at)kisumu.se Ange ändamål, uppgifter om den person som vi ska tacka, samt 

vilka givarna är. Vi skickar sedan ett tackkort till mottagaren och anger vilka givarna är. 

Swish-konto: 1236 072 698 Bankgiro: 5734-8534 Plusgiro: 17 62 64 – 0 

IBAN-nummer 

Kontakta vår kassör julia(at)kisumu.se för att få föreningens kontonummer och IBAN-nummer i 

Handelsbanken  
 

 

http://www.kisumu.se/
http://www.kisumu.se/
https://www.facebook.com/F%C3%B6reningen-Kisumu-1815254815373281/?fref=ts
https://www.facebook.com/StChristine-123452297778306/
mailto:julia@kisumu.se

