Reserapport från vårt besök på Learning for Life november
2019
Vi, Michael Nalsenius och Ramón Sánchez-Lövy, inledde vårt besök på
Learning for Life’s (vår lokala samarbetspartner på Sri Lanka) kansli
utanför Colombo den 19 november där vi mottogs med blomsterkransar
av orkideéer samt te och kakor. Förutom VDn Chatturanga Guruge
träffade vi Ann Malki Arachchige, Meshadi samt de relativt nyanställda
Sasanka och Jayani. Den senast anställde, Ramesh, var inte med då han
bor i närheten av Bellanaskolan.
Första dagen ägnades åt att presentera alla och att informera om det
senaste rörande våra projekt, Star for Life(SfL) och Nutritionsprojektet
(NfL), på Kelani respektive Bellana. Sasanka, den nye musikcoachen,
visade att han kan hantera ett stort antal blås- och stränginstrument.
Jayani, tidigare elev på Kelani, har ett ansvar för att kolla matkvalitén
och göra stickprovsbesök gällande NfL på Kelani och gör de flesta
hembesöken hos elever på Kelani tillsammans med Meshadi. Eftersom
båda är unga kvinnor ersätts en av dem av någon av männen på kansliet
när man ska göra hembesök i områden som bedöms vara lite osäkra.
Ramesh har ansvaret för matkvalitén och stickprovsbesöken på Bellana.
LfL är mycket nöjda med hur Nutritionsprojektet har utvecklats och
förbättrats på båda skolor. Man är också nöjd med att man kunnat hålla
nere priset på matportionerna samtidigt som kvalitén har behållits.
Även svinnet har försvunnit helt.
Kelaniskolan har nyligen fått en ny rektor som är mycket nöjd med LfLs
insatser både beträffande SfL och NfL. Rektorn på Bellana är av samma
uppfattning.
Det hade varit praktiskt om de två SfL-skolorna legat närmare
varandra, men det var berörda myndigheter som bestämde att de
måste ligga i olika distrikt.
På Bellana tänker man ta ett nytt grepp när det gäller urval av elever
som ska få matpaket inom NfL. Följande kriterier kommer att
användas:
- elevers BMI, BodyMassIndex (vikten i kg delat med längden i
meter i kvadrat)
- elever som riskerar bli ’dropouts’
- ifrågasatt intag av hälsosam kost

Avsikten är att även använda dessa kriterier på Kelani. LfL planerar
även ett intressant samarbete med barnmorskor som passar på att kolla
hälsoläget hos berörda familjer - att barn vaccineras, mäts och vägs.
Den lokala ’Medical Officer of Health’ , närmast motsvarande
länsläkaren i Sverige, är också involverad i samarbetet.
LfL hyser en förhoppning om att för Bellana-skolan, som ligger i ett
jordbruksområde, kunna hitta råvaruproducenter som kan
tillhandahålla eller sponsra färdig mat eller råvaror så att priset för en
matportion kan sänkas avsevärt. Om man lyckas sänka
portionskostnaden vill man kunna öka antalet portioner inom samma
kostnads- och budgetram.
På onsdagen träffades vi på kansliet inför besöket på Kelaniskolan och
gick igenom detaljerna inför detta. Vi började besöket på Kelani med
att träffa rektorn, en av engelsk-lärarna - som fungerade som tolksamt läraren som är ansvarig för utdelningen av matpaket. Rektorn sa
sig vara mycket nöjd med LfL och SLBV och de båda projekten och
hoppades att SLBV ska driva dem även fortsättningsvis. Vi var med vid
utdelningen av matpaketen i en liten matsal. I detta rum hängde en
veckomatsedel på vilken det framgick vad varje rätt innehöll för
råvaror. Det är svårt att tro att det faktiska behovet av näringstillskott
är så stort när man ser dessa glada barn i sina prydliga skoluniformer,
men mer därom senare. Vi gick även runt och tittade in i lektionssalar.
Eftersom skolterminen led mot sitt slut pågick skriftliga prov på flera
håll. Där satt runt hundratalet i elever helt tysta i en stor sal och skrev.
Efter besöket på Kelani åkte vi tillbaka till kansliet och reflekterade
över våra intryck som överlag var positiva.
På torsdagen ägnade vi tillsammans med hela kansliet hela dagen åt att
identifiera KPI-er (Key Performance Indicator) för våra två projekt. Vi
konstaterade att det finns en del grundläggande problem för att hitta
bra och rättvisande KPI-er. Exempelvis är dagligen 10-15 % av eleverna i
en klass frånvarande. Det kan bero på att eleverna är sjuka eller är
hemma för att hjälpa sina föräldrar eller motsvarande. De kan även
vara borta för att delta i andra aktiviteter som att representera i ett
fotbollslag, en orkester e d.
En elev som kommer till skolan är skyldig att delta i SfL-programmet. I
princip torde det även gälla för elever inom NfL-programmet att delta i
NfL-aktiviteter, men SfL och andra av rektorn beslutade aktiviteter
torde vara överordnade.

När det gäller NfL var vi överens om att fortsätta verksamheten på den
inslagna vägen när det gäller kombinationen av matpaket, utbildning
och hembesök. När det gäller urvalet av elever som ska ingå i NfLprogrammet var vi överens om att parametrarna som fortsättningsvis
ska gälla på Bellana är bra och även ska tillämpas på Kelani.
LfL:s önskemål för 2020 var i första hand kunna öka antalet matpaket
inom NfL, antingen genom att pressa priset per portion eller att SLBV
kan få in mer bidrag, i andra hand att få bidrag från SLBV för
handledning och utbildning av den yngre personalen – Sasanka, Ramesh,
Jayani och Meshadhi.
På fredagen fortsatte diskussionerna kring KPI-er. Vi var överens om att
hembesöken via NfL-programmet givit många nya insikter som underlag
för KPI-er. Hembesöken når c:a 5 % av eleverna på de två skolorna. Om
man kunde inlemma hembesöken i SfL-programmet skulle man kunna
nå fler föräldrar. De aktiviteter (workshops) i NfL-programmet som är
avsedda för föräldrar och vårdnadshavare är dåligt besökta.
Vi fick redovisat de BMI-mätningar som gjorts av elever i Bellanaskolan.
Hittills har man hunnit mäta de 519 eleverna i årskurs 1-7. Övriga 311
elever i klasserna 8-13 kommer att mätas under 2020. I Sverige anger
man att en normalviktig person har ett BMI i intervallet 18 - 25. Under
18 är underviktig och över 25 överviktig. För barn och yngre tonåringar
ligger underviktsnivån på ca 15,5. På Sri Lanka tycks normalintervallet
vara något lägre men det finns inga officiella uppgifter så vitt vi vet.
Medical Officer of Health i Bellana har satt underviktsgränsen vid 13 för
en 6-åring resp 14 för en 14-åring. De mätningar som gjorts på
Bellanaeleverna visar att 92 (18 %) låg under 13 resp 14, endast någon
enstaka elev över 25. Enligt svenska mått skulle cirka hälften av
eleverna vara underviktiga och en femtedel extremt underviktiga.
Mycket få elever lider av motsatsen. Troligen ligger nivåerna i Kelani i
samma storleksordning. De insatser som SLBV har gjort och kan göra
kommer att få avsevärd betydelse.
Om BMI-mätningarna av eleverna i klasserna 8-13 uppvisar samma
tendens är det minst 150 elever som är i behov av näringstillskott på
Bellana jämfört med de 50 som idag får ett matpaket.
LfL konstaterade att man arbetat med samma SfL-material sedan 2009.
En uppdatering från SfL Sverige eller Sydafrika är nödvändig. Vi
diskuterade hur detta bäst kan göras under 2020. Ett alternativ som
diskuterades var att skicka Chatturanga och Ann till Sydafrika för att ta

del av de förbättringar som gjorts där. Diskuterades även hur en sådan
kostnad skulle kunna finansieras.
Måndagen den 25 november tog alla ledigt för att smälta det som
hittills diskuterats.
På tisdagen var det dags att besöka Bellanaskolan. När vi kom fram var
matpaketen redan utdelade för en dryg timme sedan beroende på att
ffa klasserna 1 - 5 skulle ha skriftliga prov nästan hela dagen. Vi
träffade rektorn och den lärare som är ansvarig för utdelningen av
matpaketen. Matpaketen delas ut i ett särskilt (låst) rum där
veckomatsedeln finns på väggen. De elever som får matpaket prickas
av dagligen på en lista. Listan signeras av läraren samt av Ramesh eller
Jayani om de är närvarande. Veckovis lämnas även listorna till rektorn
för signering. Därigenom får LfL en mycket god koll på leveranser och
utdelningar i förhållande till beställda och betalda portioner.
Rektorn, som talade ganska god engelska, uttryckte att han var nöjd
med både SfL- och NfL-programmen. Hans önskemål var att i första
hand fortsätta på samma nivå, i andra hand att utöka antalet
matpaket. Eleverna i Bellana har ofta ganska långt till skolan, upp till 6
km, vanligast till fots. Rektorn stöder i högsta grad målsättningen att få
ned kostnaden per matpaket så att fler elever kan få ett inom samma
kostnadsram.
Onsdagen ägnades åt att tillsammans med hela kansliet diskutera ett av
LfL framtaget diskussionsunderlag för KPI-er för både NfL och SfL.
Torsdag fm ägnades åt att diskutera mer kring utbildning av kansliet. Vi
bad Chatturanga Guruge att göra en utbildningsplan för hela kansliet
samt en budget för detta som vi sen kan ta ställning till på SLBV.
Vi hade under veckan fått klartecken från Trelleborg AB angående
bidrag för SfL-programmet för 2020 på oförändrad nivå.
På eftermiddagen besökta vi Trelleborgsfabriken där vi träffade
personalchefen Dean Gunatilake som berättade lite om verksamheten.
Dean var mycket positiv till det arbete som SLBV och inte minst LfL
lägger ner på Kelani och Bellana. Trelleborg S L stöder verksamheter
utanför fabriker på tre områden - ett barnhem i närheten, genom
samarbete med skolor med teknisk utbildning i närområdet (tyvärr har
varken Kelani eller Bellana någon teknisk inriktning) samt SfL-arbetet.
Samarbetet med LfL fungerar alldeles utmärkt.

Efter besöket på Trelleborgsfabriken tog vi adjö av LfLs personal och
tackade dem för ett mycket givande besök och samarbete.
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