ScanAid - Årsberetning 2017
De tiltak som styret gjennomførte i 2016 reduserer årlige kostnader som forventet. Skolene drives godt og i
samsvar med krav fra Undervisningsdepartementet. Lokalt hadde vi 67 ansatte og er den største private
arbeidsgiveren i Brufut.
ScanAid hadde 1505 barn med en fordeling som nedenfor beskrevet per skole:
Førskole - 225
Barneskole - 454
Ungdomsskole - 284
Videregående skole - 542
Vi ser at utvikling går i demokratisk retning i Gambia generelt. Det politiske skiftet påvirker også hvordan
opplæring gjennomføres og utdanningsmiljøet på skolene. Åpenhet, debatt og engasjert elevdeltagelse
preger skolehverdagen.

Styret i Gambia
Styret i ScanAid Gambia (Board of Governors) har bestått av Ousman Mohammed Cham (styreformann),
Bakary Sanneh (representant for Brufut), Anna Njie juridisk representant fra Bensoudas
advokatfirma)Adama Gimba Jobe (representant for statsråd for utdanning) og Momoudou G. Jallow
(representant for skolemyndighetene i Region 2). I tillegg møter rektorene for de fire skolene Terema Nijie
(førskole), Bernadette Mendy (grunnskole), Mariama Baldeh/ Momoudou Jallow (ungdomsskole og
videregående skole).
Driften i Gambia
På den eldste skolen vår, Nursery, er det utført omfattende vedlikeholdsarbeider. Takene på de fleste
undervisningsrommene ble løftet. Ny takkonstruksjon tekket med aluminiums plater ble montert.
Det er gjennomført enklere vedlikeholds- og malearbeid ved flere av skolene. Behovet for vedlikehold er stort
som følge av klimatiske utfordringer.
I container sendt til Gambia på høsten ble det fra skoler på Jessheim gitt ca. 100 pulter med stoler.
Studenter
Erna og Knut Engs Barnefond støtter studenter med universitet- og høyskole studier gjennom ScanAid.
2017 avsluttet mange av studentene sine studier. Det gir plass for opptak av nye studenter fra sommeren
2018. Antall studenter rullerende kan maksimalt være 10. Mange av studentene som ScanAid har støttet
gjennom bidrag fra Erna og Knut Engs Barnefond, har lyktes i det utfordrende Gambiske arbeidsmarkedet.
Regnskap
Driften i 2017 var bedret og regnskapet viser et overskudd på kr 109.714. Kostnadene ble i 2017 redusert
som følge av støtten til lærer lønninger fra Undervisningsdepartementet i Gambia. Til tross for et positivt
resultat er likviditeten stram. Ettergivelse av gjeld gir overskudd, men ikke likvider. Det er også nedbetalt ca.
kr. 72.000 på banklån
For 2017 ble regnskapet i Gambia reviderte av AC Certified Accountants. Revisjonen i Norge ble utført av
Stiansen&Co AS. Regnskapet føres av Regnskapshuset AS, Vikersund

Faddere
Oet Jobbes det aktivt med rekruttering av nye faddere pa Face book med !enke til scanaic no Markedet for
rekrutering av faddere , Norge blir strammere og strammere hvert ar
retter en spesiell takk til alle faddere
for støtten til drift av skolene Også , 2017 mottok vi bidrag fra ScanA1d's arbeidsgruppe bestaende av en
rekke enqasjerte ildsjeler

v,

Fadderturinovember2017
Noen av styremedlemmene reiser artig ned til Brufut I november for a gjennomga inntak av nye elever. drøfte
budsjettutkast for skolene med styret 1 Gambia og besøke fadderbarn V1 inviterte faddere til bli med oss pa
turen De som ble med hadde en fin tur Mange inntrykk fra hjemmebesøk hos fadderbarna Bohgkvahtetene
hos fadderfamiliene varierer. men er generelt enkle med utfordrende hygieniske forhold

a

Både styremedlemmer og faddere gjorde en god innsats ved lossing av container og distnbusjon av utstyr til
skolene Deltagere på turen skrev innlegg om opplevelsene sine, Fadderposten, se Fadderpostens utgave
til Jul 2017.

Styret
Styret har 1 2017 bestått av Torunn Botteqard, Kari Engebretsen, Knut Gislerud, Mari Sprakehaug, Guri
Mjellem og Morten Skjelbred Formann i 2017 var Morten Skjelbred
I tillegg har Hilde Marianne Skjelbred Sannes vært varamedlem og deltatt I flere av styremøtene
Oslo, 12 02 2019
Styret i ScanA1d

Guri Mjellem
(styremedlem)
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