ÅRSRAPPORT 2018 UGANDA
1323 Madera Girls Primary School
Kære faddere.
Maderaskolens elevtal var i skoleåret 2018 på i alt 968 elever,
som er indskrevet i et syv årigt grundforløb fra 1. til 7. klasse.
Elevtallet har været stigende det sidste år. Der er indskrevet
142 flere elever i skoleåret 2018 end i 2017. Årsagen til den
stigende efterspørgsel skyldes primært, at skolen har et godt ry
grundet dens høje faglige standarder, hvilket øger pigernes
fremtidige uddannelsesmuligheder. Vigtigt er det også at slå
fast, at den trofaste faddergruppes årlige bidrag er fundamentet
for de gode rammer og resultater på Maderaskolen.

Computerundervisning er populært og bidrager i
høj grad til at øge pigernes fremtidige
uddannelsesmuligheder.

Af skolens elever er 186 sponseret af Verdens Børn, fordelt på
133 dagskolepiger og 53 kostskolepiger. Derudover sponserer
Verdens Børn 34 pigers videreuddannelser på andre
uddannelsessteder i Uganda. Disse piger støttes på baggrund
af en vurdering foretaget af skolens leder og Verdens Børns
projektansvarlige. Dette med det formål, at de dygtigste elever
efter grundskoleforløbet får mulighed for at fortsætte med
uddannelse, hvor det er økonomisk og administrativt muligt.
Skolen er en offentlig skole. Sr. Elizabeth er skolens leder og
administrerer dygtigt den daglige drift og samarbejdet med
personalet, forældrebestyrelse og diverse kontakter med
undervisnings-ministeriet. På skolen er der i alt 28 lærere til
undervisningen, 16 mandlige, og 12 kvindelige lærere, hvoraf
en af dem har taget sin grunduddannelse på Maderaskolen.
Derudover er der to deltidsansatte lærere, som forestår
undervisning i computer, kunsthåndværk og teknologi. Der er
25 personer til praktiske og administrative opgaver. Staten
betaler lønnen til 17 af lærerne, mens de øvrige ansattes løn
dækkes ved forældrebetaling. Det er en stor byrde for
forældrene, og lærernes lønninger er meget lave. Trods den
beskedne løn er der stabilitet i personale-gruppen, og Sr.
Elizabeth beskriver den som en engageret og samarbejdsvillig
gruppe. Dette er også de observationer, vi i Verdens Børn fik
under vores besøg i februar 2018.

Inyau Deborah har været lærer på Maderaskolen i
3 år. Hun har taget sin grunduddannelse på
Maderaskolen og er glad for at være tilbage som
lærer.

Det forløbne år
Undervisningsplanerne er i skoleåret blevet gennemført meget
velorganiseret og med fokus på udvikling, læring og oplevelser.
Alle klasser har været på ekskursioner i løbet af året.
Eksempelvis har eleverne i Primary 3 været på ekskursion til
Awoja vandpumpe-station, Primary 5 har været på ekskursion
til en sukkerfabrik i Kakira og eleverne i Primary 6 har besøgt
Ugandas nationale parlament i Kampala.

79 afgangselever (Primary 7) afsluttede skoleåret i november

med en afgangseksamen. Hvis de består, er de klar til
Secondary Education. Det får skolen og pigerne information om
i februar 2019.

Eleverne i P7, deres afsluttende eksamen 2018.

Glade elever med deres pokal for 1. pladsen i
konkurrencen om miljøbeskyttelse.

Beplantning af græs på skolens område.

I år har skolens elever blandt andet deltaget i en konkurrence
med emnet miljøbeskyttelse og vandt førstepladsen. Til stor
glæde for skolen vandt de i den forbindelse en 1000 liters
vandtank, hvilket var særdeles tiltrængt, da skolen har været
plaget af tørke. Eleverne har derfor nu kunnet plante græs og
træer, da skolens område efterhånden var blevet meget bart.
En særlig udfordring i år har været, at skolen ikke har haft
økonomiske midler nok til elevernes mad, hvorfor Sr. Elisabeth
måtte lukke skolen og sende alle eleverne hjem på vinterferie
en uge før tid. Vi er i dialog med Sr. Elisabeth, om hvordan vi
undgår, at dette sker igen.
Behov og udfordringer
Maderaskolens bygninger er 85 år gamle og trænger hårdt til at
blive renoverede, både klasselokaler, sovesale og lærerboliger.
Der er også et særdeles stort behov for, at der bygges toiletter
til personalet. Situationen er lige nu langt fra optimal, da al
skolens personale aktuelt deler latriner med pigerne. Sr.
Elisabeth skriver i en mail til Verdens Børn, at skolen desuden
har akut behov for undervisningsmaterialer, kopper, tallerkner
og tørresnore til pigernes tøj og madrasser.
Skolen har i år fået en flot donation fra to af Verdens Børns
faddere, hvilket har betydet, at skolen derefter har fået den
nødvendige malariamedicin til skolens elever.
Ny projektansvarlig
I år har Mie Holm valgt at træde af som projektansvarlig, og
Betina Sandberg Christensen overtager posten. Mie skal have
en stor tak for det betydningsfulde og helhjertede arbejde hun
har lagt i arbejdet med Maderaskolen. Mie fortsætter heldigvis
som mentor og assistent for Betina. Det er en stor styrke fortsat
at kunne få gavn af Mies mange erfaringer og viden.
Betina kan kontaktes på mail: bsandberg@hotmail.com og på
tlf. 26830070 i weekender og efter kl. 17 i hverdage.
I oktober 2019 vil Maderaskolen igen blive besøgt af
undertegnede
På vegne af børnene, forældrene og hele personalet beder
Sr. Elizabeth mig sende jer alle de varmeste hilsener og sige
tak for, at I har bidraget til endnu et godt skoleår i Madera.
.

Pigerne vasker deres eget tøj, som hænges
på overfyldte tørresnore.

Venlig hilsen

Betina Sandberg Christensen
Projektansvarlig for Madera Girls Primary School

