Reisebrev fra Gambia, mars 2010
Med på turen fra Bryn: Wenche, Ingeborg og Helge
Med på turen fra Hammerbakken: Mathis og Berit
Det er allerede langt ut på ettermiddagen når vi ankommer Essau. Noen misforståelser og en
sterkt forsinket ferge gjorde at barna hadde ventet på oss i flere timer. Nå sto de klare i
veikrysset for å ta i mot oss med orkester og flagg. Også mange av foreldrene var møtt opp for
å delta i prosesjonen. Allerede nå la vi merke til at elevtallet hadde økt betraktelig. I spenning
entret vi porten til Little Bryn. Det var blitt gjort betydelige oppussingsarbeider siden i fjor, og
muren som omkranser Little Bryn skinte nymalt og hvit og var dekorert med illustrasjoner.
Det var bilder av lekende barn, dyr og planter, anvisning av hygieneregler for dobesøk mm.
Dessuten var bygninger malt og dører reparert. Sarjo har i sitt første år som rektor virkelig
hengt i stroppene for å få førskolen opp på et høyere nivå.
Også når det gjaldt det pedagogiske, kunne vi merke en utvikling. I fjor sommer ble det
avholdt kurs for lærerne, noe som resulterte i en nedtoning av papegøyeundervisningen.
Undervisningen vi observerte bar større preg av dialog med elevene enn at elevene bare skulle
gjenta det som læreren sa. I tillegg var det mer fokus på at de eldste barna skulle lære å skrive
tall og bokstaver.
Også begynnelse på en læreplan fikk vi presentert. De hadde i første rekke konsentrert seg om
innholdet i engelskundervisningen. Det var særlig på to områder at vi kom med innspill. For
det første ønsket vi en vektlegging på utviklingen av morsmålet. Det er primært gjennom
førstespråket at begrepsapparatet og forståelseshorisonten utvides. En slik tilnærming vil ikke
bare ha betydning for den generelle kunnskapstilegnelsen, men vil også danne et bedre
grunnlag for språkopplæringen i engelsk. Det andre vi fokuserte på var bruk av litteratur i
undervisningen. Derfor hadde vi også kjøpt inn en del bøker til førskolen. Også lærerne på
Little Bryn var enige om at de selv burde lese mer.
Selv om skolen var fint pusset opp da vi kom, bærer den preg av at den nå er 25 år gammel og
noen større utbedringer bør foretas. Det dreier seg om utskiftning av en del vinduer og dører,
utbedringer av muren rundt førskolen med ny port, utskiftning av noen møbler på
klasserommene og nye stoler og nytt toalett til personalet (det gamle ble tatt under regntiden).
Dessuten vil de igjen anlegge en liten skolehage der de kan dyrke litt grønnsaker. Vi fikk
presentert et budsjett av Sarjo over kostnadene ved denne oppgraderingen, og utgiftene utgjør
til sammen omkring 15 000 NOK. Penger til personaltoalettet er allerede bevilget, og det står
allerede nesten ferdig.
Under vårt besøk i Gambia for et år siden, tok vi kontakt med barneskolen som ligger et
steinkast unna Little Bryn, Essau Lower Basic School. Barneskolen er den største i distriktet
med sine nesten 2000 elever. De går i to skift, et formiddags- og et ettermiddagsskift.
Bygningsmassen er fra kolonitiden og svært nedslitt, uten strøm og med oppsmuldrede
betonggulv i klasserommene.
Ledelsen på skolen var svært imøtekommende, og vi ble enige om å forsøke å brevveksle
elevene i mellom. Brevene vi hadde med fra elevene på Bryn og Hammerbakken, både i fjor
og i år gjorde inntrykk. Elevene leste ivrig hva de norske barna hadde skrevet til dem. Også på
det pedagogiske personalet, gjorde brevene fra Norge inntrykk. Særlig var de opptatt av at
nivået på brevene fra Norge generelt var høyere enn hva elevene deres presterte; paradoksalt

nok, fordi all undervisningen deres elever får er på engelsk. Dermed var grunnlaget lagt for
pedagogiske diskusjoner og ikke minst betydningen av å bruke og utvikle morsmålet i
undervisningssammenheng. Det er spennende å se at brevene fra elevene på Bryn og
Hammerbakken har en så direkte innvirkning for den pedagogiske utviklingen på skolen i
Gambia. Som ytterligere tegn på dette, kom det forleden en gave i posten. På et stort dekorert
veggteppe takker skolen for all hjelp og støtte de får fra oss i forhold til utvikling av skolen.
Denne gangen fikk vi med brev hjem til Norge. Det var spesielt å få brev fra Afrika. Så vel
brevene som videodokumentasjon fra barneskolen i Essau har fått mange av våre elever til å
reflektere rundt egen skolegang og betydningen av å leve i et utdanningssamfunn.
Den 25. januar neste år er det 25 år siden Little Bryn Nursery School startet. Førskolen ble
bygget og har siden blitt drevet med penger elevene på Bryn og Hammerbakken har skaffet til
veie. Vi ser frem til et spennende jubileumsår neste skoleår, som avsluttes med
Gambiamarked på forsommeren.
På vegne av elever, foreldre og personalet på Little Bryn, takker jeg for all støtte og alle
bidrag til dette prosjektet.
Med vennlig hilsen
Helge Bock
Prosjektleder

Bare en steinhaug var igjen av det gamle
personaltoalettet

Personalet på Little Bryn

