
Till föräldrar i klass 9A och 9B                            Göteborg 190408 

I årskurs 9 har vi under läsåret arbetat frågor som berör olikheter mellan 
livsvillkor i olika delar av världen. Det är ett arbete som kommer att fortsätta 
att jobba med senare i vår också. Då kommer det resultera i ett tal om hur 
världen kan bli bättre. I kristendomen har vi pratat och kommer prata mer om 
samhällsengagemang både i Sverige och utomlands och funderat på detta utifrån 
att vara kristen men också som medmänniska. I läroplanen för den svenska skolan 
står det att skolan ska främja förståelsen för andra människor.  

Vi har jobbat med de här frågorna genom diskussioner, filmer, besök, rollspel, 
genomgångar och läsning i böcker och för fjortonde året i rad är det också tänkt 
att niorna ska deltar i en insamling. Där de insamlade medlen går till arbetet med 
att bygga skolor och erbjuda undervisning för de allra fattigaste, daliterna, i 
Indien.  

I mer än 3000 år har daliterna varit utstötta ur det indiska samhällssystemet 
och deras barn får ingen utbildning. Vasaskolan samarbetar med Santosh Makal, 
som arbetar inom organisationen Christian Social Service (CSS)  Santosh 
besökte Vasaskolan tisdagen den 26 mars 2019 och han berättade då för våra 
elever om församlingens arbete med att bryta ner klyftorna som kastsystemet 
skapat. Vasaskolan stödjer en skola i Maldadistriktet, norr om Kolkata. Vi har 
haft personlig kontakt med Santosh Makal via Elisabeth Dahlén, f.d. hem- och 
konsumentkunskapslärare på Vasaskolan  och hennes far, Hans Ström, som 
arbetat som missionär i Indien i många år. Skolan hjälper organisationen på flera 
sätt under året. Under året springer eleverna från alla årskurser, lärarna har 
ett jullotteri och så har vi denna insamling.  

Insamlingen har formen av en tävling och för att tydliggöra skillnaderna mellan 
den rika västvärlden och de fattigare utvecklingsländerna är vinsten i tävlingen 
tid. Vi har pengar men ingen tid. Tid är kanske inte samma bristvara i alla 
utvecklingsländer men pengar är det definitivt. Den klass som vinner tävlingen 
kommer att få en dag ledigt från skolan.  Eftersom era ungdomar har skolplikt 
och skolan undervisningsskyldighet kommer vi dock att kontakta den vinnande 
klassens föräldrar för att få er tillåtelse att ge ungdomarna ledigt. Om ni inte 
tillåter att er dotter/son får ledigt en dag erbjuds skola som vanligt. De elever 
som inte deltar i tävlingen går som vanligt i skolan om klassen vinner. Den lediga 
dagen infaller i år den 20 maj.  

                                                                          



Tävlingsregler: 
Eleverna i respektive klass ska samla in pengar till dalitbarnen. Pengarna får  
givetvis bara samlas in på laglig väg och utan att skada någon. Eleverna kan t ex 
putsa fönster, sälja kakor på kyrkkaffet, rensa ogräs osv. 
De insamlade pengarna räknas om till poäng där varje 100-lapp som kommer 
direkt ur den egna eller mammas eller pappas plånbok är värd 1 poäng. En 
intjänad 100-lapp genom t ex brödbak är värd 3 poäng.  

Alla pengar måste redovisas skriftligt. Det ska framgå hur och när pengarna 
tjänats ihop. Har eleven gått ut med grannens hund skriver grannen ett intyg. I 
klassrummen kommer det finnas intyg men det går lika bra att skriva på papper. 
Har era ungdomar putsat fönstren hemma hos er skriver ni föräldrar ett intyg. 
Den klass som får flest poäng per elev vinner tävlingen.  

Pengarna samt information om hur och när de samlats in, lämnas kontinuerligt till  
Teresia Lenngren. Tävlingen pågår från den 8 april till den 13 maj kl 14:00. 
Pengarna samlas in utanför skoltid. Klasserna kan dock använda lunchrasterna 
och får en lektion för att diskutera hur de ska lägga upp sitt arbete. 

Rektor har godkänt såväl tävlingen som vinsten. 
Nu väntar några engagerande och inspirerande veckor! 

Teresia Lenngren 


