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t e x t :  m a r l é n e  h u g o s s o n

vänerskolan i Vänersborg är en av 
SAKs 25 svenska vänskolor. Här går 
54 hörselskadade elever. Sedan 2007 
är SAKs center för funktionshindrade 
barn i Mazar i Sharif deras vänskola. 
Elever och lärare på Vänerskolan har 
ett stort engagemang för sina afghans-
ka vänner och har arrangerat flera 
olika aktiviteter för att samla in pengar 
till barnen i Mazar. I höstas besöktes 
Vänerskolan av Najibullah Yazdanpa-
nah, chef på centret i Mazar och en av 
deltagarna i lärarutbytet, som under 
en vecka deltog i skolans aktiviteter. 
Besöket var mycket uppskattat och 
med sig hem till Afghanistan tog han 
med sig information om hur man kan 
bedriva undervisning för döva och 
hörselskadade barn. Najibullah kunde 
berätta hur undervisningen ser ut i 
Afghanistan och något han önskade 
sig var fler datorer. I mars kunde Jonas 
Sandkvist, lärare på Vänerskolan 
besöka vänskolan i Mazar. Efter att ha 
besökt Sidas representant på svenska 
militärens camp i Mazar fick han ett 
löfte om hjälp att transportera 16 da-
torer som Vänerskolan samlat in och 
skänkt till sin vänskola i Afghanistan. 
Förutom stor hjälp i undervisningen 
blir det nu också lättare 
för vännerna i Mazar 
och Vänersborg att hålla 
kontakten.   

Marléne Hugosson är projektle-

dare för SAKs vänskoleprojekt.

En berättelse om 
vänskap och datorer 

vÄnskolor
SAKs vänskolearbete stöds med 
bidrag från Europeiska kommissionen.

Läs en lärares resedagbok från 
lärarutbytet i Afghanistan på sak.se

Förväntningarna ligger i luften 
när jag anländer vid åttatiden på 
morgonen till Fäladsgårdsskolan 
i Lund. Stressande lärare skyndar 
i korridorerna. Glada och förvän-
tansfulla elever springer runt. 
Idag är den stora dagen för insam-
lingen till vänskolan i Afghanistan. 
I månader har skolans elever och 
lärare kläckt idéer och planerat 
inför denna dag.

t e x t  &  b i l d :  j e n n y  a n d e r b e r g

Klockan nio är den officiella starten 
och skolan fylls av doften av nybakade 
muffins som ska säljas och musik från 
genrepet inför kvällens föreställning 
hörs i korridoren. Ikväll ska eleverna 
framföra flera olika nummer för för-
äldrar och andra intresserade – sång 
dans och musik står på programmet. 
 Men ska det verkligen komma 
folk frågar en elev och avslöjar oron 
för att allt inte ska gå som det är 

tänkt. Några barn kommer ut från ett 
klassrum med nybyggda drakar, redo 
för provflygning. De flyger faktiskt 
riktigt bra. På andra platser på sko-
lan skriver eleverna brev och berät-
telser på engelska om Europa till 
sina vänner långt borta. I slöjdsalen 
syr man små skålar. Jag tänker till-
baka på mitt besök på en vänskola i 
Afghanistan och ser framför mig den 
stora uppståndelse och glädje dessa 
ting skapar när det kommer fram till 
vänskolan.
 De större barnen skramlar med 
bössor eller gör en halvdags arbete 
för att få in pengar. Lotterna som säljs 
i korridoren tar snabbt slut liksom de 
nybakade muffinsen. En sal är avsatt 
bara för räkning av pengar och klock-
an halv ett kommer första resultatet 
upp på ”pengametern” som sitter i 
korridoren. De har redan samlat in 
12 500 kronor. Elever och lärare has-
tar förbi mig och ställer frågor. 
 – Har du varit i Afghanistan? 

Febril aktivitet 
i Fälagårdsskolan

Några tjejer från Fälagårdsskolan ritar teckningar till sin vänskola i Afghanistan.

Leverans av datorer till Mazar-i-Sharif. 
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