
TODCAD

Fakta

• Buchanan, Grand Bassa County

• Ca 140 elever från förskola till årskurs 

5  (K1 Pre, K1, K2, 1-5)

• 4 stycken lärare

Varför stöds skolan?

• En enkel nyetablerad skola med stora 

behov, som möjliggör ett lokalt 

skolbehov för förskoleelever och de i 

de lägre årskurserna.
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Byggnation av toalettbyggnad 

med 4 toalettplatser

• Byggnationen har inte genomförts. 

Anledningen är att ägandet och rätten till 

skolbyggnaden inte kunnat bekräftas. 

15.705:- Förbättring av skolmiljö

• 100 skolplatser. 

13.400:- Skolmaterial & böcker

• Skolböcker och skolmaterial till skolan

10.900:-
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Stipendieprogram

• Ett stipendieprogram är planerat

Vidareutbildning

• Utbildningsworkshop (2 dagar) för 

administrativa skolprocesser tillsammans med 

några andra lokala skolor som stöds

2.500:- Uppföljning

• Initial analys av skolans verksamhet

• Uppföljning av projekt som stöds

1.000:-

Effekt Skolmiljön förbättrad.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.

24.300:-

2013/2014

3.500:-

27.800:-Totalt:

• Vår insats genomförda insats har haft god effekt .

• Byggnationen har ännu inte genomförts. Anledningen är att ägandet 

och rätten till skolbyggnaden inte kunnat bekräftas. 

• Vi avser att samarbeta med skolan i ett stipendieprogram och fortsatt 

vidareutbildning. S
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Förbättrad kunskap för skolan i 

administrativa processerEffekt Effektiv uppfölningEffekt

7.500:-



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

• Skolmaterial har levererats enligt plan.

• Tyvärr har vi inte kunnat verifiera ägandet av skolan och har därför avvaktat med att bygga planerad toalettbyggnadF
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