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Nyhetsbrev nr 95       2020-05-12 
 

Senaste nytt från skolan och läget i byn 

Som ni alla vet har även den Afrikanska kontinenten drabbats av Covid-19. Alla skolor i 

Kenya är stängda och hur länge är fortfarande ovisst. De innebär att eleverna i St Christine 

är hemma hos sina vårdnadshavare och inte får någon undervisning i nuläget. Myndigheten 

uppmanar skolorna att stötta elevernas lärande hemma med åldersadekvat innehåll via olika 

plattformar online. Detta är inte möjligt för eleverna i St Christine (och många andra skolor 

utanför de större städerna) då eleverna inte ens har tillgång till en Smartphone och ännu 

mindre en dator. Lärarna i St Christine försöker stötta, framför allt eleverna i de äldsta 

årskurserna, med hemuppgifter för att de ska ha en chans att klara examen i slutet av 

läsåret.  
 

Alla personal är schemalagd under dagtid mellan 8.00 – 16.00 för att det alltid ska finnas 

personal i skolan då inte vaktmästarna är i tjänst. Detta är en viktig åtgärd för att undvika 

oönskade besök i skolan. Många kenyaner drabbas hårt av rådande pandemi och har förlorat 

sina arbeten och sina ofta små inkomster. Detta innebär en ökad risk för stöld och inbrott. 

Calvince, rektor har upprättat en arbetsplan som innebär att personalen bl.a. genomför 

allmän städning av skolan, insamling av skräp, skötsel av skolgården, gräsmattor, odlingar, 

ogräsrensning och div. reparation av byggnader och lekplatsen.   
 

Chefen för skolorna i området har varit på besök för att kontrollera att skolan följer de 

direktiv som myndigheterna gått ut med d.v.s. att eleverna är hemma och att ingen 

undervisning pågår. Han fann inget att anmärka på när det gäller St Christine. Enligt de 

beslut som tagits är skolorna stängda ytterligare 30 dagar räknat från den 4 maj vilket 

innebär tom vecka 23. Vad som händer där efter vet vi inte. 

KENYA PRIVATE SCHOOLS ASSOCIATION (KPSA) håller ständigt alla privata skolor 

informerade om vad som händer och beslutas. 
 

Odling av majs och bönor. 

Odada meddelar att skörden av både majs och bönor som personalen sådde på den mark 

som han lyckats arrendera för skolans räkning ser lovande ut. Om det fortsätter på detta sätt 

så kommer den troligen att täcka skolans behov läsåret ut. 
 

Revisionsrapport från Kenya  

Revision av skolans förvaltning är genomförd. I samband med revisionen önskade revisorn 

några förtydligande gällande inköpsrutiner och kassabok. För dessa områden har under året 

nya rutiner implementerats och efter förtydligande av rutinerna från stiftelsen har revisorn 

inget att anmärka och revisionen är godkänd. Vid behov stöttar och hjälper revisorn 

Calvince och Augustin i ekonomiska frågor.   
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Årsmötet den 22/4  

Mötet genomfördes med en mindre skara fysiskt närvarande och övriga deltog vi telefon. 

Det är fantastiskt vilka möjligheter den digitala tekniken ger oss. I samband med detta 

nyhetsbrev bifogas Årsmötesprotokoll, Bokslut 2019 och Budget 2020.  

 

Styrelsen har konstituerat enligt följande. 

Bitte Brask  ordförande      Erik Källström vice ordförande   

Julia Olson kassör      Ann-Sophie Schubert  sekreterare   

Marianne Zetterlund ledamot & webbansvarig. Monica Tilstam ledamot  

Håkan Andersson suppleant     Frida Nilson suppleant 

 

Under kommande sommar 

Vi står även i daglig kontakt med personalen i skolan och de skickar rapporter och bilder 

gällande det arbete som de genomför på skolan. Calvince, rektor håller oss ständigt 

uppdaterade med avseende på de direktiv och beslut som tas av berörda myndigheter och 

som berör skolan, eleverna och personalen.   

Med anledning av ovanstående kommer vi på vår hemsida och på Facebook löpande under 

sommaren lägga ut aktuell information och bilder från skolan.  

Till sist hjälp oss att hjälpa.  

Skolan är i stort behov av de stöd som föreningen Kisumus medlemmar, vänner och 

sponsorer bidrar med. Bland annat för att vi inte haft möjlighet att genomföra de aktiviteter 

och evenemang under våren som vi tidigare planerat är föreningens ekonomi ansträngd. 

Dessutom vet vi inte hur detta skolår kommer att se ut för eleverna och om det blir några 

förändringar med avseende på terminerna nuvarande läsår. De vi kan förvänta oss är att 

särskilt eleverna i årskurs 8 kan komma att behöva extra undervisning när väl skolorna 

öppnar igen.  

Till sist önskar vi er en trevlig sommar och hoppas att vi alla trots denna pandemi får lite 

avkoppling och att vi kan träffas och kan genomföra våra planerade aktiviteter efter 

sommaren.   

Styrelsen/Bitte Brask  

 

 

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

