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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 18, august 2019. 

 

Strategimøde i Bestyrelsen. 

Som vi annoncerede i sidste Nyhedsbrev, har bestyrelsen afholdt et strategimøde den 5. august. 

Baggrunden var, at vores involvering i selve byggeriet af Naurey Golden Soil Secondary School 

(NGSSS) afsluttes, da skolen forventes at åbne i januar 2020. Det har derfor været relevant at 

spørge: Hvad skal foreningen så lave? 

Hvad skal vi lave fremover? 

Det står helt klart, at vi ikke skal involveres i hverken yderligere byggeri af NGSSS eller skolens 

fremtidige drift, jf. dialogen på foreningens medlemsmøde den 7. marts 2019 og tidligere 

Nyhedsbreve. I stedet skal foreningen fremover fokusere på kvalitetsudvikling af skolen, f.eks. i 

form af lærernes kompetenceudvikling og udvikling af undervisningsmaterialer, jf. foreningens 

vedtægter. På sigt kan der også blive tale om at etablere et samarbejde om kvalitetsudvikling af 

andre skoler.  

Sådanne indsatser medfører naturligvis som tidligere, at vi også får set på, hvilke mulige 

indtægtskilder, vi kan benytte os af – herom senere. 

På strategimødet besluttede bestyrelsen desuden, at et væsentligt indsatsområde fremover er at 

invitere de af jer, som er interesseret, ind til et nærmere samarbejde om relevante projekter. På 

nuværende tidspunkt tegner der sig allerede 2 (3) projekter, nemlig udarbejdelse af 

undervisningsmaterialer og udstilling og salg af kunst, hvor nogle medlemmer har tilkendegivet 

interesse for at deltage, men det er vigtigt at pointere, at grupperne ikke er lukkede, og 

bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer med interesse og evt. viden om de pågældende 

områder til at kontakte os. 

I bestyrelsen er vi også meget interesseret i at høre, hvis nogle af jer har gode ideer til andre 

projekter. Det kunne f.eks. være ”kurser/kompetenceudvikling af lærerstaben, ” ” udvikling af kurser 

med særlige undervisningstiltag, som ligger ud over det, som står i læseplanen, f.eks. 

musikundervisning, billedkunst, sund ernæring, specialundervisning, ” ”udarbejdelse af strategi for 

sponsership til fattige børn, ” ”udarbejdelse af strategi for frivillige, som ønsker at arbejde sammen 

med skolens lærere, ” ”tiltag og undervisning inden for IT.” Der kan naturligvis være andre gode 

forslag og ideer, som bestyrelsen ikke har tænkt på. Listen er derfor ikke udtømmende. 

Hvordan skaffer vi penge? 

Bestyrelsen har identificeret en række måder, hvorpå vi kan tjene penge. Hvis nogle af jer har 

andre ideer så kontakt os. 

Salg af produkter: 

 Julemarked og festival 

 De sociale medier: Facebook etc.  

http://www.tesdenmark.com/
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 Hjemmesiden 

Kontingent og donationer 

Foredrag 

 Velgørende organisationer (Rotary, Lions, St. Georgs Gilderne,) Højskoler (vi har allerede 

sendt forespørgsler ud til en række organisationer og højskoler) 

Private firmaer 

CISU (Civilsamfund i Udvikling) CISU administrerer civilsamfundspuljen på vegne af Danida. Lige 

nu arbejder Bestyrelsen på en ansøgning om støtte til et ”Folkeoplysningscenter. ” Skolen 

(NGSSS) stiller gratis et lokale (biblioteket) til rådighed til formålet. 

 

Midler til skolebyggeriet. 

Via donationer fra medlemmerne ”Giv et skolebord, ” indtjening ved salg af kunsthåndværk m.v. 

har det været muligt for os at sende USD 2000 ned til skolebyggeriet. Pengene skal bruges til døre 

og vinduer. Bestyrelsen vil gerne takke de af jer, som i denne omgang har doneret penge til 

projektet.  

 

Medlemsrejsen februar 2020. 

Blot til orientering: Medlemsrejsen gennemføres med 12 deltagere fra den 4.-18. februar 2020. Vi 

ser frem til endnu en god oplevelse i selskab med nogle af medlemmerne.  

 

Venlige hilsner 

TES Skolen i Afrikas bestyrelse.      

http://www.tesdenmark.com/
mailto:tesdenmark@hotmail.com

