Årsberetning SSK 2019-2020
Det forløbne år har været præget af medvind for KATEMPRIS.
De fysiske rammer vokser, elevtallet stiger og elevernes faglige niveau ligger højt.
Kort tid efter sidste generalforsamling rejste de fleste af SSK´s bestyrelse til Tanzania med
KATEMPRIS som første prioritet.
Det blev en fantastisk oplevelse, hvor vi blev meget godt modtaget af både familien Katabaro,
elever, lærere og anden personale, samt skolebestyrelse og forældre.
Ved selvsyn oplevede vi, hvor godt eleverne trives på skolen, hvor godt de klarer sig fagligt og
hvor god en atmosfære, der hersker på skolen.
Ved Std. 4 national exams i november 2019 var resultatet:
nr. 2 i distriktet, nr. 2 i regionen og nr. 8 på nationalt plan.
Elevtallet er pt. 195, fordelt på 99 drenge og 96 piger
Eleverne er jævnt fordelt over de 8 årgange fra PP I til Std. 6
Dog er der 35 elever i PP II.
På grund af lokalesituationen er det ikke muligt at dele eleverne i to hold, men for at sikre
undervisningskvaliteten er der altid to lærere i denne klasse.
Der startede ikke en ny Baby-class i januar.
100 ud af de 195 elever bor på skolen, 45 drenge og 55 piger.
De resterende bliver afhentet med en af skolens tre busser.
Antallet af sponsorbørn er steget markant gennem det sidste år.
I alt bliver der udbetalt 33 hel-sponsorater, heraf er nogle opdelt i halve sponsorater.
Personalet kan have deres børn på skolen til halv pris. Den anden halvdel betaler KATEMPRIS.
Lærerne kan selv klare deres egenbetaling, mens personale ansat til en mindre løn, får tildelt
et halvt sponsorships bl.a. fra Kris og Lars Larsens donation.
I alt har de ansatte 14 elever på skolen.
SSK og HK har tegnet 13 sponsorships.
Helma Krug Stiftung har tegnet sig for 5 sponsorrater.
KATEMPRIS har pt. 11 ansatte lærere.
De håber at kunne ansætte endnu en, så der bliver bedre tid til forberedelse af
undervisningen.
Derudover er der ansat 18 øvrige personel, sekretær, kokke, køkken/rengøring/vaskmedhjælpere, buspersonale, matron, samt personale til pleje af bygninger og udeområder.
Det stigende elevtal bevirker samtidigt et behov for udvidelse af
de fysiske rammer.
SSK havde den glæde at være med til indvielse af et par lærerboliger, da vi var på besøg.
Boligerne er bygget oven på en 40-fods container.
Vi oplevede også, at skolen havde et stort behov for at få en bedre og mere stabil
vandforsyning.
I oktober blev der med held udført en vandboring.

Efterfølgende lykkedes det, at samle det manglende beløb til denne
boring.
Det var med stor glæde, at børn og ansatte kunne opleve det klareste kildevand pible op.
De mange kostelever bevirker trange forhold på sovesalene.
I efteråret donerede Erik Thunes Legat penge til bygningen af en ny sovesal til pigerne.
Sovesalen er lige taget i brug.
Tak til Erik Thunes Legat.
Vi håber på endnu et legat, så også drengene kan få bedre soveforhold.
Bygningen af den nye dining hall er gået i gang.
Det er et håb, at bygningen kan indvies i juli måned 2020,
på Anne og Brightons 10 års bryllupsdag.
Ibrugtagningen af dining hallen vil også løse problemet med manglende klasselokaler, da den
nuværende spisesal er to klasseværelser slået sammen.
Når de to lokaler bliver frigjorte, kan Std. 5 og PP I få egne klasselokaler.
Desuden vil skolen så igen have et bibliotek/IT-lokale
og Headteacher kan få sit kontor tilbage.
Under arbejdet med planeringen af dining hall blev der gravet jord fra fodboldbanen, så den
nu ligger plan, indhegnet og med ny græsbevoksning.
Fremtidsvisioner for KATEMPRIS:
Et samarbejde med Dansk Miljø Rådgivning om et projekt med etablering af solenergi til drift
af hele skolen – herunder bla. en vandpumpe.
Skolen vil modtage 75.000 kr. i juni og yderligere 75.000 kr. i juli i år
til formålet.
I det forløbne år, har SSK arbejdet med afholdelse af høstbod i Sejs/Svejbæk Kirke i
forbindelse med høstgudstjenesten.
Tak til Kirken og Lynghjælperne.
Vi har desuden deltaget i et julemarked i Odense.
I Odensegilderne er der blevet afholdt en aften med foredrag om KATEMPRIS med
fællespisning af Tanzanisk mad.
Aftenen gav et fint overskud. Tak til deltagerne.
For at indsamle penge til køb af nye stole til klasseværelse og dining hall blev der solgt
julegavebeviser på ”en stol til KATEMPRIS”.
Der blev solgt 185 stole i alt med hjælp fra HK.
HK har indsamlet rigtig mange penge bl.a. fra private sponsorer. Tak.
Også SSK har modtaget store gaver fra private samt donationer fra foreninger og firmaer.
Tak for det og tak til jer, der slutter op om foreningen med et medlemskab.
Pt. er der 97 medlemmer.

