
 
 
 

 
 
 

 

 
                Skolens daglige ledelse 
 

 
                 Børn i skolen 
 

 
                Sportsstævne 
 

     Arbejde med at lette adgangsforhold 

             Arbejdet med adgangsforholdBegyndelse på sikkerheds mur 
 

Kære faddere 
I Sri Lanka har undervisning en høj prioritet. Imidlertid er mange børn 
med et handicap dårligt stillet.  Kun en lille procentdel af disse børn får 
en uddannelse. Undervisningen kan ske på de offentlige skoler. Men 
her er sjældent tid til at gøre noget for det enkelte døve eller blinde 
barn, der ofte oplever et nederlag.  Men der findes også private 
specialskoler, hvor børnene får en bedre chance. Senkadagala Deaf 
and Blind School i Kandy er en sådan skole, hvor fattige elever kan bo 
på skolen og blive undervist af 18 specialuddannede lærere. I 2018 
var der 95 elever på skolen.  I 2019 er der optaget 79 elever. Vi støtter 
77 børn gennem fadderskaber.  5 børn er blinde og 72 er døve eller 
stærkt hørehæmmet.   

 
Udvikling og undervisning 
Organisationens ledelse arbejder meget struktureret med årlige planer 
for organisationens udvikling og undervisning. Inden skoleårets start 
bliver der udarbejdet programmer. F.eks. er der i 2019 markeret 67 
dage med programmer, der skal afholdes.  Det kan f.eks. være dage, 
hvor eleverne skal gøre rent på området, dage hvor der skal tales om 
ernæring og sundhed eller klassemøder.  Men også vejledning af 
elever, løbende prøver og sportsarrangementer er planlagt. Det 
gælder også den årlige udflugt eller festligholdelse af helligdage.  
 
Børnene 
Ved besøg på skolen virker børnene glade og tillidsfulde og de 
fremviser med glæde og stolthed deres kunnen. Vi har ikke været på 
besøg i 2018, men vil besøge dem igen i marts 2019, hvor vi skal 
have underskrevet en ny samarbejdsaftale. Via donationer har vi i det 
forløbne år haft mulighed for at støtte de ældre børn for at forbedre 
deres chance for at få et arbejde efter 10. klasse. Det er sket gennem 
kurser i forskellige fag. Også i 2019 er der tilrettelagt et undervisnings- 
program efter skoletiden. Det består af 5 programmer. Bagning, edb, 
el og elektronik, skønhedspleje og sari-syning. Børnene er glade for 
kreative fag, men de elsker også sport. Hvert år opnår de fine  
placeringer i landsdækkende konkurrencer inden for tegning og sport. 
 
Omgivelser 

Skolen er beliggende på et kuperet terræn med ældre bygninger. 
Store regnmængder forårsager ofte jordskred og beskadigelser. 
Derfor er der et behov for forbedringer og opførelse af bygninger. Men 
da midlerne er små, går man gradvis frem.  I 2018 indstillede 
myndighederne at adgangsforholdene til klasserne skulle forbedres 
for børnene. Derfor er terrænet i 2018 blevet udjævnet og adgangen 
for børnene gjort lettere. Af hensyn til elevernes sikkerhed, ønsker 
man også at begynde på bygningen af en mur, som skolen håber at 
kunne fuldføre efterhånden som de kan finde finansieringen. 
 
Tak for jeres hjælp 
VERDENS BØRN vil gerne sammen med børn og ledelse i Kandy 
takke for jeres fadderbidrag og gaver i 2018 og ønske et godt nytår.  
 
Jeres hjælp er uvurderlig. Jeres trofaste støtte giver fattige børn med 
et handicap ophold, mad, undervisning og færdigheder - og skaber 
herved grobund for at børnene får en bedre tilværelse.   
 
Med venlig hilsen 
Ludwig Chr. Nissen, projektansvarlig for Senkadagala Deaf and Blind School 

ÅRSRAPPORT 2018 Sri Lanka 
1315 Senkadagala Deaf and Blind School 


