Årsberetning SSK 2018-19
Igen i år kan bestyrelsen berette om en rigtig god udvikling for såvel
KATEMPRIS som for SSK.
KATEMPRIS er nu udbygget til en skole med 157 elever.
Eleverne er glade, nysgerrige og tillidsfulde.
Dette er dokumenteret i en fotobog af Erik Cheng.
Erik har i en længere periode opholdt sig på skolen og har med sit kamera
indfanget hverdagssituationer med elever og lærere.
Teksten på bogens titelblad kan sammenfattes til:
Et venligt læringsmiljø, bygget på nysgerrighed, selvdisciplin, innovation og
selvværd.
Uddrag fra forordet:
På KATEMPRIS inspireres undervisningen af både lokale og udenlandske
traditioner, da volontører og gæstelærere fra udlandet samarbejder tæt med de
tanzanianske lærere. Allerede fra tre års alderen får børnene praktisk erfaring og
undervisning i brug af computer. Leg, sang og dans er en integreret del af
undervisningen i alle klasse. Dette understøtter specielt den sproglige udvikling og
en lettere tilegnelse af viden. Alle elever bliver ret gode til at tale engelsk i løbet af
blot et halvt år. En stor legeplads og fodboldbane på KATEMPRIS understøtter
både elevernes fysiske og sociale kompetencer, såvel som deres personlige og
faglige udvikling.
I August 2017 blev skolen udvidet med en kostafdeling, hvor der nu bor 66 ud af
de 157 elever.
I år kunne KATEMPRIS rykke 19 elever op i 5. Klasse. (heraf var 4 nye elever)
Der er til stadighed en lille tilgang af elever til de eksisterende klassetrin,
ligesom der hvert år optages et nyt hold på yngstetrinnet.
Fagligt klarer eleverne sig flot. Ved distriktseksamenen for 4. kl. rangerer skolen
som nr. 5 ud af 118 skoler. Flot!!
Ved de nationale eksamener blev KATEMPRIS nr. 48 ud af 4177 skoler med
under 40 elever i klassen.
Glædeligt er det også, at KATEMPRIS nu har stor opbakning fra forældregruppen
til skolens pædagogiske principper og filosofiske grundlag. En stor
forældregruppe bad således om et seminar med temaet: Opdragelse uden fysisk
afstraffelse.

Alle disse fremskridt og tiltag kunne selvsagt ikke realiseres uden økonomisk
støtte og opbakning fra flere sider.
En meget flot gave kom fra Lars Larsens fødselsdagsfest.
Gaven betyder, at hele seks elever uden økonomiske midler kan gå alle ni års
skolegang på KATEMPRIS.
Donationen kan dog deles i mindre portioner, så flere elever får glæde af
pengene. Seks elever er således børn af ansatte på skolen, som får lov at gå i
skole til halv pris.
En andel af gaven må anvendes til bygningen af en længe ønsket spisesal, hvor
alle på skolen kan spise sammen.
Inklusiv en flot donation fra ”Cents for Help” (Bosch) er der nu samlet penge nok
til at bygge spisesalen.
Tak til både Lars Larsen og ”Cents for Help”.
SSK har i år deltaget i tre arrangementer.
Vi deltog med en stand ved lokalforeningernes marked i Sejs/Svejbæk.
Det gav anledning til mange gode snakke om KATEMPRIS, især fordi Anne var
hjemme og kunne deltage.
Desuden har vi deltaget med boder ved to julemarkeder, Borgerforeningens her
i Sejs og som noget nyt i Storms Pakhus i Odense.
Fortjenesten fra de tre markeder er blevet anvendt til undervisningsmaterialer
(primært bøger) til eleverne i den nye 5. kl.
Der skal lyde en stor tak til bidragyderne til vores lotteri ved Sejs-julemarked.
SSK deltog derimod i år ikke ved høstgudstjenesten i Sejs-Svejbæk Kirke.
Vi har nu fået et tilbud om fremover at være medspillere ved høstmarkedet i de
ulige år.
Hvor mange markeder vi fremover kan deltage i, er lidt afhængig af rekruttering
af hjælpende hænder. Det vil være meget dejligt, om nogle af jer har lyst til at
fremstille et eller andet til vores bod ved julemarkederne/høstmarkedet, eller
evt. komme med gode ideer, som vi kan arbejde videre med.
Bestyrelsen tager i maj en tur til Tanzania (selvfølgelig for egne penge).
Vi glæder os rigtig meget til at opleve skolen live.
Efter hjemkomsten vil vi forsøge at sammensætte indtryk, oplevelser, billeder og
små videos til et foredrag senere på året.
I oktober måned skal vi holde en aften i Odense-Gilderne. Skulle andre være
interesserede stiller vi gerne op. Evt. overskud vil gå til KATEMPRIS.

Medlemstallet i SSK ligger meget stabilt på omkring 100.
Tak for den støtte I yder KATEMPRIS.
En del af SSK’s medlemmer vælger at donere et ekstra beløb ved indbetalingen
af kontingent.
Også det siger vi mange tak for.
Vi sender en stor tak til vores ”søster”-forening syd for grænsen.
Der løber til stadighed flotte beløb ind på vores konto.
Fremtidsønsker for KATEMPRIS.
- Udover byggeriet af den store spisesal er det et stort ønske, at bygge et par
lærerboliger oven på de to containere, vi har sendt derned.
Med den voksende kostskoleafdeling er behovet for lærere på skolen uden for
skoletid blevet større.
- En brøndboring er stadig et stort ønske.
- På grund af de mange nye elever i 2019, er der pludselig blevet trangt i de to
soveafdelinger. Behovet for en udbygning er derfor også stort.
- Forbrændingsanlæg – På stedet findes der ikke en renovationsstruktur, så alt
affald skal brændes af. Skolens størrelse og elevernes alder gør, at der nu er
behov for et forbrændingsanlæg.
De mange penge der er blevet doneret og indsamlet gennem SSK bliver forvaltet
godt til udvikling af Skoleprojektet KATEMPRIS.
Ledelse, lærere og personale gør et stort arbejde for at eleverne skal være glade,
udvikle sig og blive dygtige medborgere.
Sammen er vi stærke.
Beretningen overdrages til dirigenten til debat.

