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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 12, juni 2018. 

 

I dette nyhedsbrev kan I læse om forløbet og evalueringen af Steven Ndosis besøg i 
Danmark i perioden fra den 22. maj – 4. juni.  

Der er også en kort status på skolebyggeriet, som heldigvis er kommet i gang igen 
takket være en donation på kr. 10.000 fra 2 medlemmer. 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev opholdt Steven sig den første uge i Aarhus, hvorefter han tog til 
Sjælland fra den 28. maj. Her opholdt han sig 2 dage i Kalundborg og 3 dage i Ballerup. Begge 
steder har foreningen gode medlemmer, som tog over på arrangementet.  

Generelt forløb opholdet ud over al forventning. I Aarhus havde vi arrangeret skolebesøg på en 
privat skole, Kochs skole, og en kommunal skole, Gammelgårdsskolen i Åbyhøj. Desuden var 
Steven på besøg på Egå Gymnasium. Alle steder var fokus på pædagogik og didaktik, herunder 
kvaliteten af relationerne mellem eleverne og lærerne. Vi var også optaget af 
specialpædagogikken, og hvordan skolerne havde valgt at organisere sig på dette område og 
hvilke værdier, der var bærende i synet på barnet i vanskeligheder. 

Når bestyrelsen sammen med Steven havde valgt disse pædagogiske fokusområder, hænger det 
sammen med, at Steven ønsker at sætte fokus netop her, når vi taler om at skabe en skole, som er 
forskellig fra, hvad der ellers kendetegner skoler i Tanzania. F.eks. er specialpædagogikken et 
fuldstændig uopdyrket området i de almindelig skoler (offentlige såvel som private.) Children with 
special needs omfatter udelukket blinde og døve børn og børn med fysisk og psykisk handicaps, 
og disse børn undervises ikke i de almindelige skoler, men udelukkende på specialskoler. Børn 
med f.eks. indlæringsvanskeligheder er stort set et ukendt begreb. 

Vi fik på alle skoler/undervisningssteder en utrolig flot modtagelse, og ledelsen såvel som 
medarbejderne havde gjort sig stor umage, så Steven kunne få mest mulig ud af besøget.  

I Aarhus holdt Steven foredrag på Åby Bibliotek, og heldigvis havde mange taget sig tid til at 
komme, høre på og hilse på Steven Ndosi. Mange kender bl.a. Steven fra den tid, hvor han var 
ansat på MS TCDC. 

I Kalundborg havde Suzanne og Mogens Ravn lavet et flot program, som ud over rundvisning i 
Kalundborg by og et besøg på Kalundborg Symbiosis, et recycling projekt.  

Steven var meget imponeret af den måde, hvorpå man i projektet får udnyttet det, som i een 
produktion er restaffald, til gavn for en anden produktionsvirksomhed. Besøget i Kalundborg 
omfattede både en invitation til at holde foredrag i Rotary og på Kalundborg Gymnasium.  

Rotary Kalundborg havde således inviteret os alle til at deltage i spisningen sammen med 
medlemmerne, og det foredrag, som Steven efterfølgende holdt, var en succes. Formanden og de 
øvrige medlemmer var meget positive over for skoleprojektet, og vi har fremsendt et budget, som 
omfatter færdiggørelsen af 1. fase af byggeriet af skolen, så den kan stå færdig til at åbne februar 
2019. Vi håber, at Rotary forholder sig positivt til sagen. 
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I Ballerup stod Lisbet Haubro og Ole Carlsen for programmet. Steven besøgte bl.a. Klakkebjerg 
Fritidscenter og byggelegeplads, Østerhøjskolen og Ballerup Bibliotek. Opholdet bød også på 
besøg på Ballerup Rådhus, hvor viceborgmesteren og den internationale konsulent tog imod. 

Klakkebjerg Fritidscenter inspirerede Steven med ideer i forhold til de fritidsaktiviteter eller ”extra-
curricular activites”, som han vil etablere som eftermiddagsaktiviteter på skolen.  

På Ballerup Bibliotek blev han informeret om alle de borgerrettede aktiviteter, som finder sted og 
alle de frivillige, som er tilknyttet. Steven så her nogle muligheder for at bruge den kommende 
skoles faciliteter til gavn for det omliggende lokalsamfund. 

På Østerhøjskolen holdt Steven foredrag for en velforberedt 7. klasse, hvis lærer underviser på 
skolen globale linje. Læreren har for 15 år siden været i praktik i Tanzania og var derfor meget 
interesseret i skoleprojekt. Steven og han talte om muligheden for et kommende samarbejde på 
skole-, lærer- og elevniveau. Viceborgmesteren gav efterfølgende tilsagn om mulig kommunal 
støtte til dette samarbejde. 

Der blev også tid til sightseeing i København. 

 

Bestyrelsen har sammen med Steven evalueret besøget.  

Steven vurderer selv, at han har fået et stort udbytte af opholdet. Han har lært mere end forventet. 
Steven oplever, at det specielt har givet meget at se ”en anderledes pædagogik” udført i praksis 
frem for blot at høre om det. 

Steven blev også optaget af, at vi her i Danmark fokuserer mere på processerne frem for 
produktet, hvilket ikke er tilfældet i Tanzania. Han mener, at vores fokus på processer kan være 
afgørende i forhold til, at resultaterne bliver mere holdbare.  

Steven blev generelt meget inspireret af skolernes fysiske indretning, lærernes anvendelse af 
forskellige organisations- og arbejdsformer og ikke mindst af de gode og til tider næsten 
ligeværdige relationer mellem lærere og elever, som tilsyneladende ikke har en negativ effekt på 
lærernes autoritet. 

Steven tager helt sikkert hjem med mange gode ideer og er tydeligt blevet inspireret, og han vil 
forsøge at implementere alle de gode og brugbare indtryk på Naurey Golden Soil Secondary 
School. 

For bestyrelsen har opholdet også været givtigt og frugtbart. Vi har haft tid til længere diskussioner 
om både pædagogik og samfundsforhold. Herved har vi lært hinanden bedre at kende både som 
samarbejdspartnere og som venner, og det får naturligvis en god afsmittende effekt på vores 
videre samarbejde. 

TES Skolen i Afrika ved Bestyrelsen er i samarbejdet med Steven og den lokale NGO, ECOI, ved 
at udarbejde en samarbejdsaftale om vores fremtidige samarbejdesrelationer. Når processen er 
længere fremme vil I blive orienteret yderligere. 

Det er svært for os på nuværende tidspunkt at vurdere det økonomiske udbytte af Stevens besøg, 
men både i Aarhus, Kalundborg og Ballerup er der åbenlyse muligheder for fremtidige 
samarbejdsrelationer. 
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Endnu en gang en stor tak til alle jer, som har givet et bidrag til, at Steven kan komme herop. 
Bidragene i form af penge har betydet, at foreningen har kunnet betale hans flybillet. En særlig tak 
fra bestyrelsen til Suzanne og Mogens i Kalundborg og Lisbet og Ole i Ballerup. 

 

 

 

Skolebyggeriet. 

En kort status på byggeriet: 

Efter at byggeriet har ligget stille i ca. 3 måneder, er der nu skaffet midler til, at det kan fortsætte.  

Det skyldes primært, at 2 af vores medlemmer har doneret kr. 10.000 til vores projekt. Det er 
meget generøst, og både Steven og bestyrelsen er meget taknemmelige. 

Der er blevet indkøbt tømmer og armeringsjern til taget over laboratoriet, og pengene vil også blive 
brugt til indkøb af cement og arbejdsløn. 

Næste tiltag bliver at pudse de indvendige vægge, og arbejdet skrider således planmæssigt frem.  

I samråd med Steven Ndosi arbejder vi hen imod, at skolen åbner til januar/februar med 40 elever, 
hvorefter der vil ske en langsom udvidelse i takt med, at der kan skaffes flere midler. 

Se i øvrigt billeder på hjemmesiden www.tesdenmark.com  og facebook: facebook/tesdenmark 

 

Næste Nyhedsbrev forventes udsendt i starten af august. 

Vi ønsker jer alle en god sommer. Bestyrelsen er som allerede fortalt at finde på Tunø Festivalen 
fra den 4. – 8. juli, hvor foreningen sælger kunsthåndværk fra Tanzania. Vi håber på succes som 
sidste år. 

Mange hilsner 

TES Skolen i Afrikas bestyrelse 

Helle Søborg Bjerre. 
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