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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 31, december 2021. 

 

I denne udgave vil vi give jer en opdatering på følgende emner: Medlemsrejsen februar 2022, 
sponsorsituationen, et nyt projekt ”Kursuskatalog, ” Genbrug til Syd og Generalforsamling og 
Medlemsmøde.  

Medlemsrejsen februar 2022. 

Desværre har vi set os nødsaget til at aflyse rejsen, hvilket primært skyldes den nuværende 
COVID-19 situation. Det stigende smittetal både herhjemme og i verden generelt sammenholdt 
med usikkerheden omkring den nye variant fra Sydafrika gør, at vi som forening på nuværende 
tidspunkt ikke kan tage ansvaret for at sende vores medlemmer til Tanzania. 

Vi regner med at udbyde rejsen igen enten til oktober 2022 eller februar 2023. Både oktober og 
februar regnes for at være de bedste tider af året for at rejse i Tanzania.  

Sponsorsituationen. 

Vi er naturligvis meget taknemmelige for de sponsoraftaler, der allerede er indgået, men der er 

stærkt behov for endnu flere. I øjeblikket er der flere elever fra fattige familier, der deltager i pre-

FORM 1 på skolen. Selv om de er både flittige og motiverede for fortsat skolegang, har de ikke 

mulighed for at blive tilmeldt FORM 1 fra nytår med mindre, der kan findes en sponsor. Et 

sponsorship koster 3.300 kr. årligt (for kostelever 6.300 kr. – lidt afhængig af kurserne). Hvis I har 

mod på at tegne et sponsorat, kan I få yderligere oplysninger ved at kontakte bestyrelsen på 

tesdenmark@hotmail.com 

Kursuskatalog. 

I bestyrelsen har vi i samarbejdet med et af vores medlemmer udarbejdet et Kursuskatalog. 
Katalogen indeholder fire kurser med forskelligt pædagogisk indhold, der kan udbydes af TES 
Skolen i Afrika til underviserne på Naurey Golden Soils Secondary School og evt. andre skoler i 
området. På sigt kan der blive tale om, at Naurey Golden Soils Secondary School udbyder kurser 
til andre skoler. 

Målet med at udarbejde et kursuskatalog er dels at give et overblik over de kurser, som TES 
Skolen i Afrika udbyder og dels at beskrive, hvad skolen og lærerne kan forvente at få, når man 
vælger et kursusforløb. Samtidig ønsker foreningen med kurserne at medvirke til at fremme en 
udvikling, hvor skolen har fokus på elevernes trivsel og udvikling både fagligt og socialt. Glade 
elever giver bedre indlæring og styrker elevernes selvværd og handlekraft. 

Hensigten er, at kursuskataloget kan udvides med flere kurser alt efter behovet hos vores 
samarbejdspartnere. 

Den første udgave af Kursuskatalog indeholder følgende kurser: 

Planlægning af undervisningen: 

Formål: At deltagerne opnår kompetence til at kunne planlægge, tilrettelægge og gennemføre 
undervisning 

Klasserumsledelse: 
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Formål: Under lærerens professionelle ledelse skabes et undervisningsmiljø, hvor der er fokus på 
elevernes faglige og sociale udvikling  

Cooperativ Learning:  

Formål: Cooperative Learning er grundlæggende en betegnelse for aktiviteter, hvor elever 
samarbejder efter bestemte principper 

Udeskole: 

Formål: I Udeskolen aktiveres alle skolefagene i en integreret undervisning. De aktiviteter, der 
bliver gennemført udendørs, tænkes sammen med aktiviteterne på inde-dagene til en hel 
undervisning 

Hvis nogle af jer har gode, relevante ideer til kurser, er I naturligvis velkomne til at henvende jer til 
bestyrelsen. 

Genbrug til syd (GTS) 

Som tidligere omtalt har bestyrelsen sendt en ansøgning til GTS med henblik på at kunne sende 

en container med skolemøbler til Tanzania. Ansøgningen er blevet godkendt. Vi er nu i fuld gang 

med at ansøge om toldfritagelse hos myndighederne i Tanzania, og såfremt det lykkes for os, kan 

vi få sendt en container afsted allerførst i det nye år. 

Generalforsamling og Medlemsmøde. 

Torsdag den 18. november afholdt foreningen Generalforsamling og Medlemsmøde. 12 
medlemmer deltog. Begge møder blev gennemført i en god og konstruktiv stemning, hvor 
medlemmerne kom med mange væsentlige og relevante input, som bestyrelsen vil forholde sig til 
på det kommende bestyrelsesmøde den 8. december. 

Bestyrelsesmedlem og referent Karen Søndergaard havde valgt ikke at genopstille. I stedet blev 
Johs. Justesen valgt uden modkandidat. Charlotte Westphall, næstformand, blev genvalgt. 

I kan finde referater fra begge møder og Bestyrelsens Beretning på foreningens hjemmeside 
www.tesdenmark.com 

 

Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår og tak til jer 
alle for jeres bidrag i 2021. 
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