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Fakta

• Palm Feld Commuinity, Monteserrado 

County, Barnesville

• Ca 120 elever från förskola till årskurs 

6  (K1 Pre, K1, K2, 1-6)

• 6 stycken lärare

Varför stöds skolan?

• En mycket enkel skola med stora 

behov, som stödjer ett lokalt 

skolbehov för förskoleelever och de i 

de lägre årskurserna.

• Skolan hade extremt dåliga lokalerB
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Färdigställande av byggnad 

för tre klassrum

• Byggnation av ny skola med 6 st klassrum och 

ett kontor. 

87.100:- Förbättring av skolmiljö

• 35 skolbänkar (av 140 planerade)

• Lekparksutrustning inte inhandlat.

Part of

building
Skolmaterial & böcker

• Skolböcker köpta – men inte rktigt allt enligt 

budget

• Sportutrustning – inga enligt budget

1.400:-
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Stipendieprogram

• Inget stipendieprogram är planerat för skolan

Vidareutbildning

• Utbildningsworkshop (2 dagar) för 

administrativa skolprocesser tillsammans med 

några andra lokala skolor som stöds

2.500:- Uppföljning

• Uppföljning av projekten genomfört. Projektet 

koordinerades inte av Multiservices. 

• Uppföljningens resultat var tyvärr sådant att 

skolans fortsatta stöd inte är aktuellt mer. 

1.000:-

Från ett plåtskjul till ett riktigt hus.Effekt
Skolmiljön förbättrad men inte alls i 

proportion med plan. Effekt
Fåtal skolböcker – bara ett fåtal i 

enl med plan. Effekt

Vem/vilka stödjer skolan?

• Skolan stöds gemensamt av alla 

givare till Svenska utbildningsfonden 

för Liberia.

88.500:-

2013/2014

3.500:-

92.000:-Totalt:

• Projektet var det första pilotprojektet och initierades utan stöd av lokala 

samarbetspartnern som projekterat övriga projekt,

• Byggnationsprojektet har gått bra. Skolmiljö- och materialprojekten har 

inte gått som önskat. Enligt skolan har byggnationen tagit de 

kostnaderna. Vi har inte kunnat verifiera det vid en uppföljning. 

• Skolan försökte att kraftigt öka budgeten i projektet vid ett par tillfällen. 

Skolans information till oss har inte varit korrekt under projektet. 

• Vår insats har haft god effekt , men ingen fortsättning rekommenderas. 
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Förbättrad kunskap för skolan i 

administrativa processerEffekt Effektiv uppfölningEffekt



BENLA COMMUNITY SCHOOL
Projekten med skolmilljöförbättring och skolmaterial har effekt på byggnaden

• Vår insats har haft relativt god effekt. Tyvärr hade inventarier inte inhandlats enl plan

• Vi avvaktar vidare stöd till skolan. F
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