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Undervisning i de mindre klasser  

 
Time for ældre elever 

 
Forældremøde 

Udflugt i november i anledning af 
International Børnedag  

 

 

Kære faddere og projektstøtter 
 
I 2022 har SRI LANKA været præget af en stigende  inflation på 
fødevarer, som er steget med over 70%.  El, vand og telefon er 
steget med 30%.  Fattige familier i Sri Lanka gennemlever en hård 
tid. Heldigvis bor de fleste af vore fadderbørn på skolen, hvor de får 
mad og ophold. Men også her har de problemer med at finansiere 
madbudgettet.Hertil kommer daglige strømafbrydelser. 
 
På grund af den kraftige inflation i landet valgte vores bestyrelse at 
donere 20.000 kr. til mad til børnene. Yderligere har vi med tak 
modtaget mad-donationer fra vore faddere. 
 
Undervisning og træning i 2022 

Børn med hørehandicap og børn med andre indlærings-

vanskeligheder undervises på NCD af specialuddannede lærere. 

Undervisningen baseres på den enkelte elevs behov, høretab, 

intelligens og hjemlige forhold.  Undervisningsministeriet har igen i 

2022 på deres årlige inspektion udtalt deres store anerkendelse for, 

hvordan hjem og skole drives. Der er i alt 96 børn på skolen. De 

fordeler sig på: 

Primary =(klasse 1 til 5), i alt 28 børn (17 drenge og 11 piger).     
8 børn i 5.klasse gik til eksamen i januar 22, som regeringen havde 
udskudt, da den ikke kunne afholdes på grund af corona i 2021. På 
trods af de store vanskeligheder med skolelukninger og problemer 
med at modtage online undervisning lykkedes det 2 af eleverne at 
bestå med fine resultater. De blev begge hædret. 
 
Secondary =(klasse 6 til 11), i alt 58 børn  (34 drenge og 24 piger) 
7 børn i afgangsklassen gik  til deres sidste eksamen i maj 2022.  
Denne eksamen skulle have været afholdt i dec. 2021, 
men var blevet ændret af ministeriet. 
 
Job træning for ældre elever, i alt 10 børn (6 drenge og 4 piger) 
Træningen foregår indenfor flere discipliner for at gøre dem parate 
til at få et job eller til at blive selvstændige, så de kan ernære sig 
selv. Det er fag som madlavníng, syning, skrædderi, frisørfag, 
havearbejde og husholdning 
 
Lærertræning og forældreinddragelser 
På et seminar afholdt af Undervisningsministeriet deltog skolens 
lærere med følgende emner: individuel undervisningsplan, forbedret 
sprogindlæring og on-line-undervisning ved hjælp af zoom teknik. 
Der blev som sædvanlig afholdt møder mellem lærere og forældre 
for at opnå støtte og medinddragelse i barnets uddannelse, deres 
sociale udvikling og velbefindende. 
 
Tak for jeres støtte  
 
NCD og Verdens Børn sender en stor tak for jeres trofaste støtte til 
de fattige børns uddannelse. 
 

Med venlig hilsen 
Ludwig Chr. Nissen 

Projektansvarlig, lcn@verdensboern.dk 


