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Årsberetning 2020
Mellem to marker et sted i det allersydligste Tyrkiet

den syriske grænse, og jeg kan ikke forestille mig en

skærer en hullet grusvej sig gennem en lille stribe

bedre måde at begynde 5 Skolers årsberetning. Med

land, engang et naturligt skel i landskabet. Nu skiller

en skole og en tak til jer, kære medlemmer, donorer,

striben sig ud som en af de mange uregistrerede

samarbejdspartnere, venner og støtter i ind og udland

lejre, hvor syriske familier på flugt har slået sig ned på

for at gøre det muligt. Med jeres hjælp står denne

ubestemt tid, mens deres hjemland hærges af krig,

og syv andre skoler – som bevis på, at vi kom godt i

vold og ustabilitet.

gennem et svært og udfordrende 2020.

Lyseblå presenninger er spændt hen over skrøbelige

Året begyndte ellers med en stærk følelse af selvtillid.

metalstativer eller løse trækonstruktioner og udgør

Forventningerne var i top, ambitionerne høje, og vi var

nu familiernes hjem. Foran et telt står en udslidt sofa

nået langt i 2019. Med en drømmeopstilling i sekre-

under åben himmel, ved siden af et andet er der byg-

tariatet, stærk opbakning fra medlemmerne og fem

get en jordovn til brød. Fra en tørresnor blafrer hullet

velfungerende skoler ved den syriske grænse, var vi

præget af mange private donationer, havde vi i 2020

økonomi, så vi for første gang kunne garantere alle

børnetøj i vinden. I markerne arbejder forældrene, og

klar til mere.

en ambition om at få flere virksomheder og fonde ind

skolernes drift et helt år frem og samtidig planlægge

havde det ikke været for det hvide telt i midten i lejren,

i kredsen af faste og større donorer, ikke mindst for

nye aktiviteter. Derudover begyndte vi at udbetale en

ville børnene højst sandsynligt have siddet alene i de

Men i marts lukkede verden ned, og det ramte også

skabe mere stabilitet og forudsigelighed i foreningens

beskeden løn til Maren og Zarah, sidstnævnte med

hede telte eller gået ubeslutsomme rundt i lejrens

os. Hårde restriktioner og udgangsforbud gjorde det

økonomi.

løntilskud fra FRIDAY.

støvede sand med fjerne blikke rettet mod ingenting.

umuligt at undervise, og i lange perioder stod vores

Men præcis i denne lejr står der rent faktisk et stærkt,

skoler tomme. Rejserestriktionerne betød, at vi ikke

Med hjælp fra vores fælles netværk og en systematisk

Desværre betød både corona og andre forhold, at

hvidt telt med buet tag og et 5-tal i en sort trekant

kunne besøge lejrene. Fra den ene dag til den anden

indsats fik vi langsomt, men sikkert dialoger i gang

samarbejdet med vores ellers så betroede lokale

over døren. Inde fra teltet lyder børnestemmer, latter

gik vores aktiviteter i stå, og al kontakt til lærere og

med en række meget generøse og dygtige mennesker,

samarbejdspartner Alsham Global begyndte at knirke.

og sang, og kunne man stikke hovedet ind, ville man

lejre blev overladt til vores lokale partner.

virksomheder og fonde. Samtidig fik vi nedsat et am-

Tilfældigt havde vi opdaget, at to skoler, der havde

se 25-30 glade børn med glimt i øjet og hånden oppe,
ivrige efter at få lov at svare på lærerens spørgsmål.
Øjebliksbilledet er taget fra en af vores skoler tæt på

bassadørkorps af kendte ansigter, der gerne ville tale

været lukket under corona, ikke var blevet genåbnet,

Vi kunne ikke stille noget op på afstand, så vi krydse-

vores sag. Til sammen bidrog alle hen over året ved at

og vi kunne blandt andet konstatere, at vores lærere

de fingre og koncentrerede os i stedet om at styrke

dele deres netværk og udvide kendskabet til 5 Skoler

ikke havde modtaget den løn, vi ellers havde aftalt

vores hjemlige netværk. Hvor 2019 havde været

– ligesom vi lykkedes med at styrke foreningens

med vores partner.

Det rejste en lang række spørgsmål og fostrede en

vi konstatere, at også 2020 blev et fantastisk år for 5

mistro, der gjorde samarbejdet sværere og sværere.

Skoler. Vores lærere, elever og deres familier overkom

Til sidst var tilliden så skadet, at vi i december – med

corona, og vi fik ryddet grundigt op og etableret en

hjælp fra en tyrkisk advokat – iværksatte en intern

langt stærkere lokal forankring, der vil komme os til

revision af alle vores forhold i området. Granskningen

gode i det fortsatte arbejde.

dokumenterede ikke noget ulovligt, men førte til, at vi
i starten af 2021 afbrød samarbejdet og fik etableret

Jeg ved det, for jeg rejste for nyligt selv med Maren

en ny lokal partner, der i dag bygger og driver sko-

og Zarah ned til grænsen for at møde vores nye

lerne på en dedikeret og langt mere professionel og

partner, se vores arbejde, hilse på lærerne og opleve

gennemskuelig måde end tidligere.

vores otte flotte skoler og de flere hundrede børn, der
går i dem hver dag. Det er ganske enkelt imponeren-

Det var dog nogle hårde uger for vores lille forening,

de.

inden alting faldt på plads, og fra formandsstolen
skal der lyde en stor anerkendelse og tak til vores

Støvet fyger stadig i lejrene, og de blå presenninger

ildsjæle Maren og Zarah for i en yderst vanskelig

blafrer fortsat i de skrøbelige teltbyer, ja. Men foran

situation at tage affære på en så handlekraftig og vil-

teltene står der nu grønne skoletasker, og skolerne

jefast måde. I de sværeste dage så vi ind i scenarier,

er fyldt med børn, der pludselig tør drømme igen. De

hvor vi risikerede at skulle starte helt forfra. Men på

griner og synger og øver remser, og lyden af deres

intet tidspunkt svigtede modet eller dømmekraften. I

stemmer forplanter sig gennem lejrene, ud over mar-

stedet rejste Maren og Zarah beslutsomt ad forskel-

kerne og spreder håb med vinden.

lige ruter gennem et corona-lukket Europa til Tyrkiet
for at løse problemerne.

Så endnu engang tak til alle jer, der hjælper og støtter. Vi stopper ikke her. Tværtimod, har vi mere brug

Her fik de kontakt til alle lærere, etableret en ny, lokal

for jer end nogensinde. Vi håber, I er med os hele

partner og sikret vores aktiviteter og materialer. Det

vejen.

var en kraftanstrengelse, der lykkedes på grund af
dygtighed, ihærdighed og masser af den slags held,

En stor hilsen

der følger de modige.
Med det nye setup står vi nu stærkere end nogensin-

Lars Bo Kirk

de, så selvom de sidste dage i 2020 var kritiske, må

Formand og medstifter

Fundamentet i Danmark
Bestyrelsen
På grund af COVID-19 blev foreningens ordinære generalforsamling flyttet til efteråret 2020. Her blev Maren og Zarah valgt til
bestyrelsen, mens Lars Ole Schmidt og Lars Arne Christensen
ikke var på genvalg.
Ved udgangen af 2020 bestod bestyrelsen således af:
• Lars Bo Kirk, bestyrelsesformand
• Claus-Henrik Rasmussen, bestyrelsesmedlem
• Maren Elise Skjerlie Gilling, bestyrelsesmedlem
• Zarah Kirketerp-Møller, bestyrelsesmedlem
• Christian Arnth Jørgensen, suppleant

Kollegaerne
Uden kommunikationsbureauet Friday ville 5 Skoler ikke eksistere. Hos dem har vi en kontorplads, fantastiske kollegaer
og en stor opbakning.

Sekretariatet bestod af:
• Maren Elise Skjerlie Gilling
• Zarah Kirketerp-Møller

De bistår med det grafiske arbejde, strategi, økonomisk støtte, hjælp til hjemmeside samt filmoptagelser og redigering.
De sørger således for, at vi har et professionelt set-up uden
omkostninger, således at størstedelen af de midler, vi bliver
betroet, kan gå til skolerne.

Ved den syriske grænse
Corona

første, der svarede, var Hermann Haraldsson

Da vi gik ind i 2020 var det med ambitionen

fra Boozt. Hermann inviterede os åbenhjer-

om et år, hvor vi skulle konsolidere skolerne,

tet ind til sit kontor, og da vi gik ud, havde

sørge for at alle skoler kørte godt og stabilt,

vi landet vores første og indtil dato største

at børnene var trygge med faste rammer og

partnerskab. Det var helt fantastisk og har haft

lærerne fik oparbejdet gode rutiner og struktur.

en afgørende betydning for hele projektet. Et

Da vi kom hjem fra vores besøg i februar, luk-

andet afgørende samarbejde indgik vi med

kede corona grænserne bag os, og verden var

advokatpartnerselskabet Moalem Weitemeyer,

pludselig en anden.

der både har doneret skoler, vinterstøvler og
juridisk bistand. Bensimon Rossing har ligele-

Skolerne måtte i lange perioder sættes på

des været med hele vejen og har blandt andet

pause, og et fokus på hygiejne blev afgørende.

sørget for, at vi kunne købe en ny bil.

Forældrene havde ikke mulighed for at arbejde
i samme grad, og vi var nødt til at sætte ind

Der er mange dygtige og gavmilde menne-

med madprojekter. Vores udgifter blev ikke

sker vi kan takke, og som er afgørende for,

mindre, men det gjorde vores pipeline med

at børnene stadig går i skole. Vi har brug for

arrangementer i Danmark, hvor vi skulle samle

donationerne for at overleve, men vi har i

pengene ind.

ligeså høj grad brug for alle de gode samtaler
og vejledning som vores samarbejdspartnere

Partnerskaber

også er generøse med. Det bekræfter os i, at

Vi begyndte systematisk at række ud til virk-

5 Skoler er en organisation, som man ikke

somheder med henblik på partnerskaber. Den

slipper, når pengene er overført.

Konsolidering

Åbning af nye skoler

Vores målsætning om at konsolidere vores

Vi skifter ikke navn! Men inden udgangen af

skoler, og sikre at de stod stærkere og mere

2020 åbnede skole nr. 6 dørene for 30 nye

stabilt, lykkedes på trods af corona. Maren,

elever. Og i starten af 2021 åbnede vi skole 7

Zarah og vores nye lokale samarbejdspartner

og 8.

har daglig kontakt med lærerne om indhold i
undervisningen og den daglige gang i skoler-

Skole nr 6 er placeret i en lille og hyggelig lejr,

ne, ligesom alle elever har modtaget spritnye

hvor børnene aldrig før har gået i skole. Lære-

bøger i alle fag.

ren hedder Elham, og hun er 24 år og har læst
på universitetet inden hun flygtede. Elham er

Ny lokal samarbejdspartner

hjertelig og kærlig med den varmeste stemme.

Som Lars Bo Kirk så fint beskriver i formands-

Det tegner rigtig godt.

beretningen, gjorde corona vores rejser til
skolerne færre og stillede store krav til både

Skole nr 7 og 8 er byskoler for gadens børn,

samarbejdet og tilliden til vores samarbejds-

men dem må I læse mere om i årsberetningen

partner Alsham Global. Desværre måtte vi

2021.

indse, at samarbejdet ikke var stærkt nok i
længden. Alsham Global hjalp 5 Skoler i gang
fra begyndelsen, hvilket vi er taknemlige for. I
dag har vi indgået, hvad der tegner til at være
et stærkt og bæredygtigt samarbejde med en
lokal og tyrkisk funderet partner.

Skolernes værdier og indsats
Værdier

I skolerne

Corona har betydet, at en stor del af undervis-

I 2020 startede vi en proces, hvor vi kiggede

Alle i 5 Skoler arbejder ud fra vores fælles

Det er ikke nemt at være barn i en hverdag,

ningen er foregået udenfor, i mindre hold og i

nærmere på lærernes praksis og tilrettelæggel-

værdier:

hvor man er overladt til sig selv og pludselig

kortere tidsrum. I perioder har skolerne været

se af undervisningen, og vi gik i gang med at

komme ind i et rum fyldt med andre børn,

lukket, da vi har fulgt de lokale retningslinjer.

udvikle dogmer for undervisningen. I maj 2020

•

•

skolen skal være med til at styrke elever-

regler og orden og hvor man skal stole på en

nes selvværd, selvtillid og selvrespekt.

voksen. Når vi åbner en ny skole, er der derfor

Vi ser, at udskiftningen af vores elever er stor,

men kurset blev udsat på grund af corona, og

i den nødvendige periode fokus på, at eleverne

da mange familier flytter fra lejrene og nye fa-

bliver afholdet, når muligt i løbet af 2021.

føler sig trygge og tilpasse i klasseværelset

milier kommer til. Det stiller store krav til vores

sammen med de andre elever og læreren.

lærere med hensyn til at differentiere undervis-

I Danmark har vi samlet et stærkt hold af

ningen, og det vil vi arbejde videre med i den

arabisktalende lærere. De skal indgå i et men-

Læreren arbejder på at skabe rutiner, rammer

kommende tid. Vi ser samtidig, at de elever,

torprogram for vores lokale lærere og støtte

skolen skal i størst muligt omfang udvikle

og relationer, der skal understøtte dette. Lige-

der bliver i skolerne, udvikler sig og tilegner sig

dem i deres praksis og didaktiske overvejelser.

deres personlige færdigheder og potentiale

som vi arbejder på at understøtte læreren og

nye kompetencer og færdigheder i en grad,

Vi elsker, at vi kan arbejde på tværs af sprog,

give hende styrken, redskaberne og mulighe-

vi aldrig havde turde håbe på. Skolerne er

kultur og grænser og glæder os til at se, hvor

den for at løfte den store og vigtige opgave.

elevernes og familiernes omdrejningspunkt og

det kan fører undervisningen hen.

skolen skal være et rum, hvor børnene kan
få en pause fra hverdagens brutaliteter, et
sted hvor de oplever tryghed og hvor de
har værdi.

•

og gøre dem i stand til at være en aktiv del
af deres samfund.
•

skulle der være afholdt kursus for lærerne,

har en betydning, der går langt ud over at lære

skolen skal styrke elevernes globale omverdensforståelse og give dem værktøjer, der

Vi er i daglig kontakt med alle lærere gennem

giver dem muligheder for at interagere og

Whats App. Her får lærerne også øvet sig på

forstå verden uden for flygtningelejren.

engelsk, og vi på arabisk.

at læse og skrive.

RESULTATOPGØRELSE

		DKK

BALANCE

					DKK

INDTÆGTER

AKTIVER

Donationer							2.271.749
Medlemskontingenter						20.700
Salg af foredrag 						16.000
Indsamling, ny licens 						332.582
Indsamling, gammel licens 					273.369
Periodiseringer til kommende år 				
-995.417
Indtægter i alt							1.918.983

Bankindestående 						1.470.401
Likvide beholdninger i alt 					
1.470.401
Aktiver i alt 							1.470.401

PASSIVER
UDGIFTER
Drift af skoler 							1.092.006
Rejseudgifter 							37.202
Personaleomkostninger 					354.216
Øvrige omkostninger 						98.510
Finansielle omkostninger 					3.446
Udgifter i alt							1.585.380

Egenkapital pr. 01.01.2020 					63.247
Årets resultat 							333.603
Egenkapital pr. 31.12.2020 					396.850
Periodiserede indtægter 					995.417
Skyldige omkostninger 					78.134
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 				
1.073.551
Gældsforpligtelser i alt 					1.073.551

Årets resultat							333.603

Passiver i alt 							1.470.401

5skoler.nu

