Verksamhetsberättelse för
Vänföreningen Portee 2019

Ännu ett år med Vänföreningen Portee ska summeras. Lotta Elf Primary School är en
fortsatt populär skola med stabil och kompetent lärarkår. Den pedagogiska kvalitén är hög
och barnens resultat är goda, även i nationella jämförelser. Fadderverksamheten
fortsätter att förändra livet för många familjer i Portee. Utöver skolfadderverksamheten
har föreningen under året drivit ett 20-tal insatser i stadsdelen Portee och i byn Kumra Bai
Yoni. Landet Sierra Leone fortsätter att utvecklas, med bl.a. bättre tillgång till elektricitet
och vatten på många ställen. Ny president och ny regering har dock periodvis skapat oro i
landet och priserna på mat har ökat dramatiskt under året.
Vänföreningen Portees styrelse har under året bestått av Charlotte Elf (ordförande), Gunilla
Hägglöf (kassör), Karin Naess (sekreterare), Helena Lundkvist, Ann-Christin Nordin, Elina Elf
och Mats Wikström (ledamöter).
Styrelsen har under året hållit nio protokollförda möten, varav tre gemensamma med
styrelsen för organisationen Future of Sierra Leone Charity Organisation (FOSILCO) och med
representanter för den lokala ungdomssektionen PEYA.
Vid årets slut har Vänföreningen Portee 268 medlemmar. I fadderprogrammet ingår vid
årsskiftet 155 barn. Utöver det får fem gatubarn sin skolgång med stöd av föreningen, utan att
vara knutna till en speciell fadder.
Skolan och alla aktiviteter som pågår där
Vår skola är fortsatt populär. Många står på kö för att få börja. Med populariteten följer
trängsel. I vissa klasser sitter närmare 60 barn tillsammans. Förskolan är mest trångbodd, med
75 barn i samma rum. I samråd med FOSILCO beslutas om intagningsstopp till första
förskoleklass, för att på sikt få färre elever per klass.
Lärarkåren är stabil och håller hög kvalitet i sin undervisning. Före sommaren godkändes
samtliga elever i årskurs sex i de nationella proven inför högstadiet! För närvarande har fyra
av 14 lärare statlig lön. Vf Portee har under året bekostat en förskollärarutbildning för fyra av
lärarna på skolan. Utbildningen håller hög kvalité och har redan bidragit till stor pedagogisk
utveckling i undervisningen på förskolan. Noahs anställning som bibliotekarie och stödlärare
har permanentats. I biblioteket sker bl.a. gruppundervisning med Ipads för förskolebarnen och
filmskapande för äldre barn.
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Skolbyggnaden repareras och renoveras. Under detta år har hela skolan fått elektricitet. I aulan
högst upp i huset har dörrar satts in och ett golv med klinkers planeras. Fönster har satts in i
de mörka klassrummen på nedre botten, där förskolan, årskurs ett och två har sin
undervisning.
Fadderverksamheten har som tidigare drivits med målet att hela tiden ha ungefär 150 barn
inskrivna i programmet. Rapportering till varje enskild fadder skedde efter höstens
uppföljningsresa. Flertalet av barnen fortsätter i secondary school med stöd av sin fadder.
Två av skolans tidigare elever fortsätter med högre studier, med stöd från en av föreningens
företagssponsorer. Jenneh läser till sjuksköterska, Adama läser ekonomi
Skollunchprogrammet har hittills varit ett av skolans flaggskepp och en viktig faktor i barnens
fina resultat. Dramatiska prisökningar under året har gjort att det periodvis bara varit möjligt
att servera en lunch per vecka. Under höstresan diskuterar vi åtgärder för att minska
kostnaden per lunch. Hemma i föreningen söker vi fler fasta lunchfaddrar och styr om
gåvomedel med sikte på minst två luncher per vecka.
Fritidsverksamheten för elever i årskurs fem, har varit framgångsrik. Eleverna har varit nöjda
och uppvisat goda resultat i skolan. De har fått värdefulla kunskaper från datautbildningen.
Möjligheter till egenfinansiering av denna verksamhet genom externa datakurser diskuteras.
Läs- och skrivkurs för vuxna har under året bedrivits på skolan. Fyra kvällar i veckan har flera
av skolans ordinarie lärare hållit undervisning i fyra olika grupper.
”Barn för en dag” är en årligen återkommande aktivitet som innebär stor glädje för barnen
och lärarna på skolan. Högst prioriteras firandet av Thanksgiving day. Firandet innebär att
hela skolan besöker en fredagsbön i moskén, en söndagsgudtjänst i kyrkan, samt har den stora
skolmarschen på stadens huvudgata.
Internationellt samarbete mellan förskolor
En förskola från Tomelilla har sedan tidigare kontakt med en av förskolegrupperna på vår
skola i Portee. Under året tillkom ytterligare en förskola, från Ystad, som med stort
engagemang skapat kontakt med vår andra förskolegrupp i Portee.
Hälso- och sjukvård
Malariafonden har, till stor del tack vare ett antal fasta givare, under året möjliggjort gratis
diagnostik och behandling av malaria och andra infektioner hos skolans elever.
Nutritionsprogrammet för undernärda små barn från hela Portee, har kontinuerligt under året
haft ca tio samtidigt inskrivna barn. Varje enskilt barn har i genomsnitt behövt ca tre
månaders behandling.
Vår sjuksköterska Hajja är fortsatt deltidsanställd på skolkliniken.
Kumra Bai yoni
Kvinnorna i den kooperativa trädgården har fortsatt utveckla sitt arbete, med målet att under
året forma en egen organisation. De får hjälp, stöd och utbildning från FOSILCOS styrelse
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Vf Portee fortsätter med stöd till mindre projekt, såsom byggandet av ett solskyddande tak ute
på odlingsmarken.
PEYA
Föreningens ungdomssektion i Portee, genomförde i augusti ett projekt för att motverka
kvinnlig omskärelse. Man reste med bilar ut till ett antal byar i regionen. Väl där framfördes
drama och det fördes diskussioner. Det massiva regnandet försvårade projektet, men hårt
arbete gjorde att man till slut nådde ut till alla de byar som fanns med i målbilden.
PEYAS medlemmar är nu alla vuxna sedan flera år. De har skaffat sig ett brett nätverk till
andra ungdomsföreningar i Freetown-regionen och är inte längre en ungdomssektion i
FOSILCO.
Föreningsarbetet
Ledamöterna i vf Portees styrelse arbetar gemensamt och transparent i alla våra projekt men
har, utöver det, haft en del särskilda ansvarsområden.
Lotta är vår ordförande och står för merparten av våra externa kontakter i form av
nätverkande och föredrag. Hon är den som har mest direktkontakt med föreningen/styrelsen i
Portee, framför allt genom ordförande Sherif Mansaray och skolans rektor Catherine Cocker.
Karin är styrelsens sekreterare och ansvarar för projekt relaterade till hälsa och sjukvård.
Gunilla är föreningens kassör
Anki ansvarar för medlemsmatrikeln och gör många av medlemsutskicken. Hon är också
general för julmarknaden.
Helena och Elina ansvarar för den omfattande fadderverksamheten. Elina är den som har bäst
kontroll över hela vår fantastiska bildbank.
Mats ansvarar för hemsidan och tar hand om de flesta ärenden av teknisk natur.
FOSILCO:s styrelse i Portee, består av sex ledamöter som arbetar på liknande sätt som vår
styrelse. Från och med verksamhetsåret 2019 är mr Sherif Mansaray föreningens ordförande.
FOSILCO disponerar en liten lokal, ”the office”, för styrelsemöten, föreningsarbete m.m.
VfPortee bistår genom att betala den årliga hyran för lokalen.
Årets julmarknad gick av stapeln lördag 30 november. Vi fick möjlighet att vara i en centralt
belägen, större lokal i Gamla Stan. Många medlemmar bidrog med bakverk, produkter för
försäljning och praktisk hjälp. Årets vinst blev rekordstor.
Föreningens webshop har utvecklats under året. Brickor och skärbrädor är storsäljare, liksom
direktimporterade färgglada tygväskor.
Ett stort tack till alla våra medlemmar som möjliggjort vår verksamhet under 2019!
Styrelsen i Vänföreningen Portee i april 2020
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