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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 23, september 2020. 

 

Generalforsamlingen 2020. 

Bestyrelsen vil gerne takke de af jer, som var mødt op til generalforsamlingen. Det var et godt og 

konstruktivt møde med aktive deltagere. 

Bestyrelsen havde stillet forslag om kontingentforhøjelse fra 100 kr./år til 200 kr./år. Begrundelsen 

er, at kontingentet udgør et fast og forudsigeligt fundament for foreningens virke. Forslaget blev 

enstemmigt vedtaget. 

Formanden, Helle Søborg Bjerre, og næstformanden, Charlotte Westphall, var på valg og blev 

genvalgt.  

Dagsorden og referat fra generalforsamlingen lægges ind på TES Skolen i Afrikas hjemmeside 

www.tesdenmark.com   

Se under ”om os” og ”bestyrelsen.” 

Medlemsmøde 2020. 

Det årlige medlemsmøde blev som sædvanlig afviklet efter generalforsamlingen. Bestyrelsen 

havde som fokusområdet at aktivere de af foreningens medlemmer, som er interesseret i og 

har mulighed for at gøre en aktiv indsats. 

I år har bestyrelsen sat fokus på følgende indsatsområder: 

 Salg af kunst og kunsthåndværk o.lign. i Danmark 

 Projekter i Tanzania 

Nogle eksempler på projekter i Tanzania. 

 Kompetenceudvikling af lærere i Tanzania 

 Kurser i nye undervisningsmetoder 

 Udvikling af undervisningsmateriale 

 Forældrekurser, f.eks. opdragelse uden korporlig afstraffelse 

 Fritidsundervisning, f.eks. musik, billedkunst, madlavning 

 Skolehaver 

 Det fysiske læringsmiljø, f.eks. forbedring af akustikken i klasseværelserne 

 Children`s Center i Ifakara 

Tre af medlemmerne har meldt sig til i samarbejde med bestyrelsen at se på, hvordan vi kan 

udvikle på salg af kunst og kunsthåndværk. Det er en rigtig god begyndelse. 

Foredrag om undervisningsmaterialer. 

http://www.tesdenmark.com/
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To medlemmer, Bo Westersøe og Preben Dannemand, holdt et oplæg om deres projekt med at 

udvikle undervisningsmaterialer til brug i secondary school. Oplægget fandt sted samme aften, 

som generalforsamlingen og medlemsmødet blev afholdt. Bestyrelsen vil endnu en gang benytte 

lejligheden til at takke Bo og Preben for deres indsats og oplæg. Arbejdet med at udvikle materialet 

fortsætter hen over efteråret. 

Seminar december 2020. 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er bestyrelsen i færd med at planlægge et seminar til afholdelse 

den 5. december 2020 kl. 10 – 17 på Åby Bibliotek, Åbyhøj. Emnet bliver ”Social og materiel 

ulighed i Afrika og Tanzania. ” Programmet er ved at være færdigt, og vi har entreret med en 

forsker fra Aarhus Universitet, en ansat i Mellemfolkelig Samvirke (MS) og en ildsjæl fra en NGO – 

alle særdeles vidende og kompetente inden for deres felt. 

Prisen for at deltage bliver lav og overkommelig, så vi håber at se rigtig mange af jer. 

Programmet med deadline udsendes i løbet af september måned. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Helle Søborg Bjerre, formand 
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