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Nyheds brev om VSN skole ved JGVK i Sunderbans, Indien  støttet af Topsøe Foden  

Baggrund: 

Det største  problem i Sunderbans er fattigdom som for en stor del er forårsaget af den lave produktion, befolk-

ningens lave kapacitet,  og dårlige sundhedstilstand. I samarbejde med en lokal organisation Joygopalpur Gram 

Vikash Kendra (JGVK) har den danske NGO IGF-Danmark indledt et samarbejde omkring en brugerbaseret ind-

sats for  en løsningsmodel til lokal området, hovedsageligt indenfor af landbrug, hjemmeindustri, uddannelse og 

sundhed. Da uddannelse er nøglen til al udvikling har man givet uddannelsen særlig høj prioritet. I området er 

der faktisk  mange skoler, men børnene får så dårlig undervisning, at den ikke kan bruges i nogen sammenhæng. 

I de lokale skoler ender ca. 90% af eleverne som dropouts inden de når 10. klasse, og meget få af dem der gen-

nemfører uddannelsen får en kompetence og kapacitet som ikke kan bruges til noget. Med andre ord producerer 

uddannelsessystemet  næsten ingen der lærer noget til gavn for dem selv eller samfundet, et rigtig ineffektivt sy-

stem.  

 

Formål: 

Formålet er at gøre undervisningssystemet  effektivt. I denne forbindelse har IGF i samarbejde med Haldor Top-

søe Holding indledt et samarbejde om  oprettelse af en skole op til 8. klasse; i første omgang ved JGVK centret 

som en model løsning til inspiration for andre skoler.  

 

Vivekananda Sikhsa Niketan (VSN) Skolen: 

Efter opførelsen af skolebygningen skænket af af HTH rykkede børnene ind  jan 2012 op til 6. klasse; i alt  ca. 

120 elever og 11 lærer, alle lokale. Pga bedre faciliteter, større omsorg, bedre organisering og beder undervis-

ningsemner og -forhold er interessen fra lokal befolkning støt stigende, der er nu børn på venteliste. For at kunne 

hente børnene fra fjernere liggende områder blev man nødt til at købe biler som transportmiddel, denne mulighed 

øgede også elevtallet. Udover den faglige undervisning støtter man også børnene i deres personlige udvikling 

Efter undervisning venter børnene på at komme hjem  Børnene blev transporteret tæt pakket i skolens bil  

Lærerinden Anita underviser børnene matematik  Pga regntiden planter man ris foran VSN skolebygningen  
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med kulturel aktiviteter, social bevidsthed mm. Efterhånden som man begyndte at kunne se børnenes faglige og 

personlige udvikling og kan se børnenes iver efter at komme i skole, til forskel for børn i de andre skoler, er inte-

ressen også stærkt stigende. Der skal nævnes at i regeringsskolerne koster det ikke noget at sende børnene og de 

får til og med frokost . I  VSN skolen må børnenes forældre betale INR 60-100/md plus  INR 150/md for trans-

port, alligevel sender folk deres børn til VSN fordi de er interesseret i at børnene lærer noget. 

 

Status: 

I øjeblikket går der 184 børn fordelt på 7 klasser og der er 15 lærere (vi har lige ansat en mandlig lærer ved navn 

Anath Aguan, som har fået sin master grad i historie). Børnene får undervisning 6 dage om ugen. Om lørdagen 

bliver  der lagt vægt på kulturel undervisning som sang, dans, tegning. Man har også ansat en fastboende lærer 

ved skolen som støtter børnene med aktiviteter i social bevidsthed. Da skolen og undervisningssystemet er under 

udvikling og opbygning, ændrer undervisningen sig en del med tiden. 

 

Beretning fra det seneste besøg på skolen juli-august d.å.          

Ganesh Sengupta fra IGF-Danmark besøgte området i ca. 2 måneder som er ferietid i DK og monsun tid i Indien, 

hvor området er meget frodigt og grønt og der er fuld af aktiviteter. Skolebygningen er næsten blevet færdigbyg-

get. På øverst etage, der er bygget 4 gæsteværelser på 5x3,5 m hver, et stort mødelokale på 23,3x7,5 m plus et 

stort rum på 15x5 m som skal bruges til pigernes kostskole i første omgang, indtil den endelige er bygget færdig.  

 

Det  har en scene, som bruges ofte. Under de nordiske ambassadørers besøg som faldt sammen med digteren Ra-

bindra Nath Tagores fødselsdag, fejede man højtideligheden i denne sal. Mens jeg var der fejrede man to højtide-

ligheder: Tagores dødsdag d. 7. august og Indiens uafhængighedsdag d. 15 august. På Tagores dødsdag viste 

man digteren respekt ved at sætte blomster kæde om hans billede og  børnene optrådte på scenen. Det så vidun-

derligt ud -  den slags optræden af lokalbørn var utænkelig for får år siden. Det giver dem selvtillid og gensidig 

VSN skolebørn synger ved Tagores dødsdag i år  VSN skolebørn optræder ved Tagores dødsdag i år  

Man tænde lys for at vise respekt til digteren Tagore i år.  VSN skolebørn optræder ved Tagores dødsdag i år  
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glæde. Uafhængighedsdagen fejrede man ved børnene at lavede optog på gaden og bagefter optrådte med en 

forestilling omkring nationen og landets værdier. Desuden var der prisuddeling fra tidligere konkurrence.  

 

I Sunderbans, har jeg arbejdet med at give projektet et veldefineret grundlag baseret på Logical Framework Ana-

lysis. Det er en metode som bruges meget til at styre projekter. Jeg præsenterede den i en workshop over for læ-

rerne hvor deltagerne forstod hvordan projektet logisk hænger sammen med den samfundets tilstand med dets 

forskellige problemer. 

 

Jeg bliver nødt til at arbejde videre med dette for at få deltagerne til at forstå dette værktøj og gennem dette styre 

projektet, samle data, skrive rapport mm. Der er udkommer en skoleavis, hvor nyhederne fra skolen bliver trykt 

med deltagelse fra både elever og lærer. Den første udgave blev indviet af ambassadøren Freddy Svane da han 

besøgte skolen i maj i år. 

 

Den næste indsats er lærernes uddannelse: 

For at gøre lokal uddannelsen mere effektiv, er det tvingende nødvendigt at forbedre lærernes kapacitet. I første 

omgang gælder det for VSN lærerne. Hos IGF har vi samlet en gruppe pensionerede lærere med mange års un-

dervisningserfaring. To af disse lærer har været i Sunderbans og fulgt engelsk undervisningen ved VSN som li-

gesom på de offentlige skoler, foregår på bengalsk. Deres konklusion var at undervisningen i Sundebans går ud 

på at eleverne består deres eksamen som er baseret på nogle standard  spørgsmål. Formålet med undervisningen 

bør være at sikre elevernes lærdom som så også skal hjælpe dem til at bestå eksamen. Som en prøve havde de to 

lærere Inga Dons og Johannes Bang afholdt  engelsk undervisning på VSN skolen på engelsk baseret på en del-

tagende metode fra eleverne. Resultatet var overvældende positivt.  

 

Børnene optræder ved Indiens uafhængighedsdag d.å. Ganesh uddeler pris til en elev for sin flotte resultat d.å.  

VSN skolebørn laver optøj på gaden 15 aug 2013  VSN skolebørn deltager skolens underholdningsprogram  
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Som det næste skridt har man fra gruppen udvalgt to lærere Boye og Elsebeth Jacobsen, som skal arbejde på at 

udarbejde en plan for pædagogisk undervisning for lærerne ved VSN skolen hos JGVK. De to  tager til Sunder-

bans i begyndelsen af november d.å. for ca. 3 uger. Formålet med rejsen skal dels være at skabe et personligt 

indtryk af VSN skolen, hvordan elverne er, hvad de undervises i, hvordan, lærernes kapacitet er mm  Når de har 

samlet sig noget  indsigt over det hele samt erfaret, hvilke  ønsker der er  fra skolens side, vil man lave et uddan-

nelsesprogram for de lokale lærerne over nogle år, hvilket de danske lærere skal bistå med. Under mit besøg i 

Indien har jeg fået kontakt med en lokal person som kapacitetsopbygger skolelærerne i tilknytning til en organi-

sation som hedder Lorreto. Man vil forsøge at inddrage denne på en passende måde for at kunne udnytte den lo-

kal erfaring for at gøre indsatsen mere effektiv. Ganesh ledsager Boye og Elsebeth i første omgang for at støtte 

dem. I første omgang dækker IGF udgifterne, når  arbejdet får en mere fast struktur vil man søge finansiering 

udefra. Planen er at flere interesserede lærere, som på skift nogle uger til måneder af gangen kan støtte proces-

sen.  

 

Femtidig i 2014:      

Vi diskuterede hos familien Topsøe at det er vigtigt at få familiemedlemmerne involveret mere, i denne forbin-

delse vil man fokusere på børnene og børnebørnene. Det synes vi er meget fornuftigt. Vi ser frem til at i januar 

2014 kommer Kristine på besøg sammen med Birgitte og Adam. De skal selvfølgelig se skolen, men også delta-

ge i festivalen, Mela. Vi håber at Kristine får lidt mere tid, så hun bedre kan sætte sig ind i aktiviteterne i Indien. 

Det vil også have en stor positiv påvirkning på lokal befolkningen i Sunderbans.     

GS 150913 

VSN skolebygning (Haldor Topsøe Bhavan) dekoreret under mela i januar 2013 

Inga og Johannes underviser børnene engelsk i VSN i 2012 

skolebygning dekoreret under mela i januar 2013 

IGF-DKs pædagogisk gruppemøde i Svendborg d. 4 sept 13 

 


