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Et eventyr for de fattige barna er i ferd med å utvikle
seg i Nairobis slumområder. Et eventyr som handler om
at barna gjennom god skolegang, skal få en sjanse til en
bedre start med muligheter for å skaffe seg et levebrød i
fremtiden. God skolegang skal bidra til å gjøre drømmer
til virkelighet.

Utvikle en skolekjede
Hauge Education Centres, som er vår skolekjede, vil gi de
fattigste en mulighet til å få seg en utdannelse. På den
måten gir vi barna en sjanse til å komme seg ut av fattigdommen på sikt. Vi ønsker å bygge en skolekjede med
mange Hauge skoler. Skolene bygger på Hauges verdigrunnlag, i tillegg til offisielle læreplaner. For å skape
enhet i skolekjeden, satser vi på noen fellessamlinger for
skoleeiere og lærere, der det kan bygge en felles plattform med utgangspunkt i Hauges verdier.

Vårt langsiktige mål
er at Hauge Education
Centres skal bli en
skolebevegelse som
forandrer livet for noen
av verdens fattigste
barn.

Foto: Berit Vaaje, Layout: Hilde Bjøralt

Starten på skoleeventyret
Sommeren 2010 deltok Berit Vaaje på en reise til Nairobi i
regi av Noracta. Under et besøk i en av menighetene i
Kibera - slummen, fikk hun se det sparsommelige materiellet de hadde å drive skole med. Dette gjorde sterkt inntrykk. Behovet for en skolesatsing var åpenbar. Tanken om at
noe burde gjøres kom raskt, men hvordan var mer uklart. Da Berit
kom
tilbake i Norge, viste hun bilder og film fra slumområdene hun hadde besøkt til
elever og kollegaer ved skolen hun arbeider ved. De ble som henne berørt av hva
de så. Dette ble starten til å gjøre noe konkret. Resulterte ble et ”Barn hjelper
barn”-prosjekt, der det på ulike måter ble satt fokus på barn i slummen.
Prosjektet resulterte i en elev-aksjon 1/2 år senere, som innbrakte den startkapitalen som skulle til for å virkeliggjøre drømmen om en skolekjede i Nairobis
slumområder.

Visjon og mål
Dette vil vi gjøre ved å:

Vårt mål er;
Å bygge opp en bærekraftig
skolebevegelse blant de
fattige i Nairobis
slumområder etter modell av
Hans Nilsen Hauge.









Bygge på gjensidig respekt og tillit ved at
vi ikke overtar arbeidet, men utvikler skolene sammen med lokale krefter.
Støtte det pedagogiske arbeidet i en periode inntil skolene klarer å drive bærekraftig
på egenhånd.
Hjelper til med nødvendig pedagogisk
materiell for en forsvarlig skoledrift, det
være seg lærebøker, lærerveiledninger,
kursing av lærere og annet pedagogisk
arbeid.
Gi lærerne opplæring i Hauges verdier og
hvorfor vi bruker hans modell for vårt
arbeid.

Vår oppgave er å
bygge framtiden
gjennom et samarbeid
basert på felleskap og verdighet.
Side 2
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Arbeidet startet opp med 4 skoler i
februar 2011.
Det kommer stadig nye skoler til.
Skolene eies og drives lokalt. For å
bli en "Hauge skole" må du ha tilknytning til en av våre menigheter.
Arbeidet kvalitetssikres ved at vi
satser på skoler og lærere vi har
kjennskap til.
Alle våre lærer får tilbud om 5
dagers skoleringskurs i året, fordelt
på 3 samlinger.
Vi har en ansatt som følger opp lokalt, i tillegg besøker vår skolekonsulent skolene et par ganger i året.

Skolesystemet i Kenya
Kenya har et 8-4-8 system. 8 år primary school, 4 år secondary school og 4 år
collage eller university. 8.klasse avsluttes med en eksamen, der resultatene avgjør
videre skolegang. Dersom elevene stryker på eksamen, mister de muligheten til
videre skolegang. Offisiell skolestart i Kenya er 6 år, men mange barn starter
allerede i førskoleklasser fra 4 års alder. Dette gjelder også for Haugeskolene.
Offisielt er det fri skolegang for alle i Kenya, men dette fungerer ikke i praksis.
Kiberia - slummen, som har en befolkning på ca.
1,2 millioner mennesker, har 2 offentlige grunnskoler. Selv om den offisielle skolen skal være
gratis, må foreldrene kjøpe skoleuniformer,
bøker og skolemateriell, og dekke transport til
og fra skolen. Den offentlige skolen er preget av
store klasser. Det er ikke uvanlig med 50-70
elever i en klasse og en lærer. Markedet for
privatskoler er dermed stort og nødvendig.
S K O L E PR OS J E K T
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Side 3

En liten gutt i Kawangware sa:

Organisasjon
N O R AC TA
c/o
Ø i ste i n G a rc i a d e
Pr e sno
Kastellgata 8 A
4514 MANDAL

"Det viktigste for meg er utdannelse.
Jeg ønsker meg utdannelse slik at jeg kan bli
mekaniker, lege, lærer eller pilot."
Det er drømmen til denne lille gutten og til alle
de andre barna som drømmer om å få en utdannelse i framtiden, som er vårt oppdrag.

Telefon: 905 37677
www.noracta.no

Hauge Education Centres
Skal gjøre drømmer til virkelighet.

Skolekonsulent
B e r i t Va a j e
Telefon: 977 73663

Bli med og støtt skoleprosjektet!
Kontonummer for
skoleprosjektet

1503 2328366

Noractas visjon;






Å bygge små vennesamfunn slik
Hans Nilsen Hauge gjorde i
Norge for 200 år siden.
Å bygge åndelige og sosiale felleskap der den enkelte kan være
med å skape sin egen framtid
gjennom små bedrifter og enkeltmannsforetak.
Å tilrettelegge for skoledrift og
utdanning.

Foto: Berit Vaaje, Layout: Hilde Bjøralt

Vi er med, er du?

