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Alla har vi på olika sätt drabbats av den nu pågående pandemin. För skolan, elever och personal i Kenya
har den inneburit stora påfrestningar. Eleverna har inte någon möjlighet att fullgöra någon skolgång via
digitala hjälpmedel. Myndigheterna har därför varit tvungna att fattabeslut gällande skoldriften som får helt
andra konsekvenser än hos oss. För närvarande är förutsättningarna för skolans fortsatta drift till viss del
okända, främst beroende på bristen på statliga direktiv och tidplaner för återstarten av skolorna. Mer om
detta nedan.
Vår rektor Calvince samlar personalen
regelbundet och informerar och stämmer av
läget. De går igenom vad som behöver göras.
De reparerar, målar och underhåller skolans olika
byggnader och sköter alla skolans odlingar.
Munskydd och avstånd respekteras.
Calvince och Ulla Stureaus (stiftelsen) har en tät
kontakt med varandra via WhatsApp

Senaste nytt från skolan och läget i byn
Covid 19: Pandemin har ännu inte drabbat byn i någon större omfattning. Alla Primary Schools stängdes i
Kenya i samband med pandemins utbrott i början av mars. Tidvis har skolans stängning övervakats av
polis. Den centralt anordnade distansundervisningen har inte kommit våra elever till del då flertalet saknar
el, smartphone och internetuppkoppling.
Den plan som nu redovisas innebär att avgångsklassen, åk 8, kommer att återuppta undervisningen i början
av november med en planerad examen i månadsskiftet mars/april. Årskurserna 1 till 7 går om läsåret 2020
och ingen grundskoleexamen genomförs hösten 2021. Skolan öppnas successivt med begränsad
undervisning för alla klasser utom åk 7 och 8 som får heltidsundervisning direkt. Årskurserna F-6 är bara i
skolan två dagar i veckan. Detta för att kunna glesa ut klasserna och minska smittrisken. Skolan måste
inspekteras innan den får öppna och varje skola ska ha en Covid-19 kommitté med interna och externa
ledamöter som håller löpande kontroll på att alla restriktioner följs. Vatten från kranar, tvål,
pappershanddukar och handsprit ska finnas på plats. Eleverna ska bära ansiktsmask som sys lokalt. En
mask per elev tillhandahåller skolan och dessa sys av en av personalen. Höstterminens längd är inte känd
men beräknas till 15/12.
Vår personal: Permitteringar och där till hörande trygghetssystem finns inte på kenyansk arbetsmarknad
utan uppsägningar är det normala. Stiftelsen har dock kommit överens med personalen om reducerad
arbetstid och 40% lägre lön. Arbetsuppgifter inom fastighetsunderhåll och skolans odlingsprojekt har
funnits hela tiden. Bilder m.m. finns på vår hemsida www.kisumu.se och på Face Book.
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Ny läroplan: Svårigheterna att planera och genomföra undervisningen beror också på pågående successivt
införande av ny läroplan. Denna innebär inrättande av en förberedande förskoleklass och att gymnasiets
första läsår överförs som en nionde klass till grundskolan. Primary School kommer därför att bestå av elva
klasser i stället för dagens nio. Genomförandet kommer att påverkas av hur öppnandet av skolorna kommer
att genomföras. Någon nionde klass verkar dock inte bli aktuell 2021. Undervisningen läggs om och tillförs
musik, drama, idrott mm. Skärpta krav på hygien, lokaler och andra faciliteter.
Ekonomi
Driften av St Christine School bygger på stödet från medlemmar, genom medlemsbidrag och särskilda
gåvor, aktiviteter som konserter och julmarknader samt på bidrag från företag och organisationer. Under
rådande pandemi har föreningen inte haft möjlighet att ordna alla de olika aktiviteter som under tidigare år.
Pandemin gör att vår ekonomi är extra ansträngd och att de bidrag som ni medlemmar bidrar med
blir ännu viktigare. Vi håller tummarna och hoppas att de julmarknader som vi brukar delta i inte ställs in.
Totalkostnaden för ett barn är idag i genomsnitt 200 kr per månad, allt inräknat. D.v.s. ca 700 000:-/år för
hela skolan. Den totala kostnaden varierar med växelkurserna vilket ibland innebär stora påfrestningar och
ligger utanför vår kontroll. Föreningens har dessutom en del administrativa kostnader för t.ex. bank,
transaktionsavgifter, hemsida och nyhetsbrev. Dessa är dock mycket låga då allt arbete i övrigt utförs
ideellt. Exakta siffror finns i årsredovisningen som skickades ut inför årsmötet 2020.

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
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
Före och efter Covid-19.
En öde skola utan elever. Bilderna visar på ett slående sätt hur vi alla drabbats av pandemin. Vi ser alla
fram emot att detta ska gå över även om vi alla inser att de kommer att ta tid.
Då detta påverkar skolan och verksamheten ekonomiskt hoppas vi på ert fortsatta stöd.
Styrelsen/Bitte Brask ordf.
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