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Håndvaske ved indgang til skolen  

Lærervikar i gang med online undervisning 

Aftenmaden venter 

Glade børn: Udendørs danseoptræden 

Kære faddere og projektstøtter. 

I løbet af året 2021 har Døve og Blindeskolen igen måttet følge 
regeringens forordninger om corona skolelukninger. I Sri Lanka 
omfatter lukninger både offentlige og private skoler, universiteter 
og læreanstalter. Den seneste nedlukning var fra juli til slutning af 
oktober. I øjeblikket er vi næsten tilbage til den normale 
undervisning. 63 elever af i alt 71 elever på SDBS er mødt i skole 
igen. 8 elever har influenza eller er hjemme til observation for 
smitte. 
 

Børnenes sikkerhed. 
 

Regeringen har givet vaccine til alle skolebørn. Børn med 

handicap fik fortrinsret. Så vore børn har alle fået 1. og 2. Pfizer 

vaccine og afventer det 3. stik. Der er indført diverse 

foranstaltninger til at imødegå smitten. Med baggrund i hjælpen fra 

vores katastrofepulje i 2020 er der nu ansat en sikkerhedsvagt, og 

håndvaske er opsat ved indgangen. Der er i alt renoveret 3 

sygeværelser til drenge, piger og til lærerne. Der er anbragt 

adskillige plakater med forskrifter, og man bruger mundbind og 

visir. 

Onlineundervisning. 

I 2021 har vi gennem salg af brugte frimærker kunnet hjælpe med 
at ansætte 4 yngre frivillige lærervikarer. De ønskede kun at få 
lommepenge. Disse vikarer har med deres specielle kunnen 
bidraget til, at vi har kunnet indføre onlineundervisning på 
projektet. Samtidig er de en stor motivationsfaktor for børnene.  
Der blev oprettet et program, hvor alle lærerne deltog med et godt 
udbytte. 
De 5 blinde børn fik sendt et undervisningsforslag, og man inddrog 
WhatsApp med sang og musik. Øvrige elever fik sendt en 
studiepakke gennem Kandydistriktets undervisningsafdeling. 
Herefter havde lærerne online kontakt med børnene. Skolens 
ledelse omtaler forløbet som en stor succes, idet man har kunnet 
give online undervisning til 90% af eleverne.  Men der var også 
problemer.  Flere elever bor i landlige omgivelser, hvor der var 
dårlig eller ingen signal forbindelse.  Manglende forståelse hos 
forældre for det tekniske eller for vigtighed af indlæringen var også 
et problem.  Undervisningsministeriet har besluttet, at man på 
grund af pandemien er nødsaget til at udskyde offentlige 
eksaminer for 5. klasse og for afgangselever til 2022.  
 

Tak for jeres støtte i 2021. 

Døve- og blindeskolen og VERDENS BØRN sender jer en stor tak 

for jeres fortsatte støtte til de fattige børn. Jeres  hjælp betyder 

uendeligt meget. Uden den ville de reelt ikke få undervisning, 

ophold eller mad.   Vi ønsker alle et godt nytår. 

Med. venlig hilsen 

Ludwig Chr. Nissen 

Projektansvarlig       

lcn@verdensboern.dk 

  

 

 

 


