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Hvis 2020 var præget af turbulens og voldsomme ud-

fordringer for 5 Skoler – og det var det, så bød 2021 

på tiltrængt stabilitet og udvikling - samt ikke mindst 

en hel ny model for støtte og donationer i Danmark.

Fra sin spæde begyndelse var 5 Skolers økonomi 

belastet af selv små udgifter til flybilletter, kost og 

logi. Og da vi efter nogle år ikke længere kunne bede 

Zarah og Maren arbejde uden løn, gjorde selv yderst 

beskedne løn- og administrationsomkostninger det 

snart svært at forklare – og dermed forsvare – at 

donorernes penge ikke gik ubeskåret til vores skoler.

I 2021 valgte vi derfor at ændre vores model og søge 

en række faste partnere, der skulle være villige til at 

betale for driften af sekretariatet i Danmark. Det lød 

ikke som en let opgave, men efter en ukuelig indsats 

fra Maren og Zarah i sekretariatet samt med hjælp fra 

et stort og værdifuldt netværk lykkedes det i løbet af 

2021 at finde en gruppe af helt særlige og fremsyne-

de mennesker og virksomheder, som indvilgede i at 

dække vores udgifter i Danmark.

Alt sammen blev sat i værk i løbet af 2021, og i dag 

kan vi nu med hånden på hjertet kommunikere, at alle 

donationer fra andre end vores partnere går 100% 

ubeskåret til vores arbejde ved den syriske grænse. 

Det har gjort det lettere at formidle historien om 5 

Skoler, for det er nu engang mere tilfredsstillende at 

donere penge til 5 Skoler, når man ved, at donationen 

går direkte til skolerne og gør en maksimal forskel 

netop der.

Den nye model gør arbejdet med at bygge skoler og 

indsamle penge effektivt, enkelt og transparent, og vi 

er dybt taknemmelige overfor vores fantastiske part-

nere, der har gjort det muligt. En stor tak for støtten 

og viljen til at sikre driften til partnerne på næste side.

Udover vores partnere yder advokatpartnerselskabet 

Moalem Weitemeyer gratis juridisk bistand, ligesom 

de finansierer driften af to skoler ved den syriske 

grænse. 

Vores trofaste partnere og kollegaer i kommunikati-

onsbureauet Friday stiller udover partnerskab også 

kontorfaciliteter, frokost, fredagsbar og kommunika-

tionsrådgivning gratis til rådighed – ligesom vores 

revision og bogholderi stadig udføres pro bono af 

Beierholm, mens Dystan Rosenberg leverer gratis 

tryksager.

Tak til alle for støtten. Uden vores partnere fandtes 5 

Skoler ikke. 

Årsberetning 2021



Vores fantastiske partnere er: 



10 skoler og et nyt land

Også hos vores elever, dernede hvor det gælder, 

voksede 5 Skoler. I 2021 nåede vi således op på 10 

velfungerende skoler langs den syriske grænse på 

tyrkisk jord – 10 skoler som tilsammen skaber læring 

og leg for mere end 700 elever. De fleste af skolerne 

ligger i flygtningelejre, hvor tusindvis af familier har 

slået sig ned på ubestemt tid i forsøget på at skabe et 

liv på forskellige landsmænds støvede jorde. 

En enkelt skole har til huse i en lejlighed i et slumkvar-

ter i byen. Her har vi forvandlet en grå og trist bygning 

til et gult og magisk rum, hvor gadens børn dagligt 

modtager undervisning, omsorg og et varmt måltid 

mad. Fælles for alle vores skoler er, at de er mere end 

blot skoler. De er rum, hvor børn får lov at være børn, 

hvor en voksen tager sig af dem. Børnene går fra at 

være overladt til sig selv til at have et sted at gå hen, 

hvor hverdagen er fyldt med indhold og kærlighed.

Vores koncept er lige så enkelt, som det er effektfuldt. 

I 2021 har vi efter samme skabelon bygget en skole i 

Libanon. Eleverne kommer stadig fra Syrien, men de-

res familie har bosat sig på libanesisk jord. Og selvom 

alt ikke er direkte overførbart, så kan vi tydeligt se, at 

vores skolekoncept fungerer. Børn kommer i skole. 

Fremtiden bliver lysere.

Udover den basale opførsel og drift af skoler opleve-

de vi i 2021 også en række beslægtede donationer. 

Omkring juletid besluttede en række virksomheder så-

ledes at donere de julegaver, de normalt giver til deres 

samarbejdspartnere, til 5 Skolers elever. Det betød, at 

vi kunne sørge for vinterjakker og støvler til alle vores 

elever - og sågar finansiere en hel ekstra skole i et år. 

Andre donationer gjorde det muligt at forbedre kva-

liteten af flere skoler markant. Om sommeren er der 

bagende varmt, og om vinteren er der frysende koldt 

i vores skoler, og vi har derfor længe haft en drøm 

om at etablere klimaanlæg i klasseværelserne. Men 

strømmen har været for ustabil, og pengene rakte 

ikke. 

I 2021 sørgede et gavmildt menneske imidlertid for, at 

alle skoler, der har brug for det, får etableret solceller 

og klimaanlæg drevet via solceller og batterier. De 

første står allerede klar og virker perfekt. Det er et 

kæmpe løft af vores skoler, og vi glæder os over, at vi 

kan sikre et godt indeklima til vores elever.

Så jo, 2021 var et godt år for 5 Skoler. Og da vi den 9. 

december 2021 ovenikøbet blev kåret som en af PFA 

Brug Livet Fondens fem Hjertesager for 2022, følte vi, 

at alt gik op i en højere enhed. Vi er meget beærede 

over anerkendelsen, og vi glæder os til samarbejdet 

med PFA i 2022. At blive kåret som Hjertesag føles 

som en enorm anerkendelse af vores arbejde - at give 

børn på flugt fra krigen i Syrien et håb om en fremtid, 

der rækker ud over flygtningelejrene.

Tak igen til alle vores støtter. Tak til alle, der spreder 

ordet og hjælper. Tak til det fantastiske team ved 



grænsen. Og på vegne af alle 5 Skolers venner og 

den samlede bestyrelse den måske allerstørste tak 

til vores utrættelige sekretariat, 5 Skolers kraftcen-

ter, Maren og Zarah, som aldrig giver op.

Nu venter 2022 og nye skoler. Der er stadig mange 

børn, vi kan hjælpe. 

En stor hilsen

Lars Bo Kirk

Formand og medstifter



Fundamentet i Danmark
Bestyrelsen

På vores generalforsamling 28. maj 2021 blev bestyrelsen gen-

valgt, og vi besluttede at ændre vedtægterne vedr. antallet af 

bestyrelsesmedlemmer.

Ved udgangen af 2021 består bestyrelsen således af: 
• Lars Bo Kirk, bestyrelsesformand 
• Claus-Henrik Rasmussen, bestyrelsesmedlem 
• Maren Elise Skjerlie Gilling, bestyrelsesmedlem 
•  Zarah Kirketerp-Møller, bestyrelsesmedlem
•  Christian Arnth Jørgensen, suppleant

Ligeledes består sekretariatet af:
• Maren Elise Skjerlie Gilling
• Zarah Kirketerp-Møller





Milepæle i løbet af 2021
100% ubeskåret

I 2021 er det lykkedes os at finde en lille gruppe helt særlige og fremsynede 

partnere, som tilsammen dækker alle vores udgifter til at drive sekretariatet i 

Danmark. 

Det betyder, at alle andre donationer går 100% ubeskåret til vores arbejde ved 

den syriske grænse. Dette er et vigtigt budskab til alle, der donerer til 5 Skoler, 

som hermed kan vide, at deres donation gør maksimal forskel. Vi er taknem-

melige og stolte over denne model, der gør vores arbejde effektivt, enkelt og 

transparent.

Advokatpartnerselskabet Moalem Weitemeyer yder fortsat gratis juridisk bi-

stand i tillæg til at finansiere to skoler ved den syriske grænse. 

Kommunikationsbureauet Friday stiller trofast kontorfaciliteter og hjælp med 

kommunikation til rådighed. Og vores revision og bogholderi udføres stadig pro 

bono af Beierholm. 

Uden vores partnere fandtes 5 Skoler ikke. 







5 Skoler bliver PFA Hjertesag

9. december 2021 kåredes 5 Skoler som en af PFA Brug Livet Fondens fem Hjerte-

sager for 2022. Vi er naturligvis vildt glade og beærede over denne anerkendelse, og 

glæder os til samarbejdet med PFA i 2022. At blive kåret som Hjertesag føles som 

en kæmpe anerkendelse af målet med vores arbejde, som er at give børn på flugt fra 

krigen i Syrien en stemme og et håb, så de tør drømme om en fremtid, der rækker ud 

over flygtningelejrenes rammer.

10 skoler og et nyt land

I 2021 nåede vi op på 10 velfungerende skoler langs den syriske grænse på tyrkisk 

jord. 10 skoler som tilsammen skaber læring og leg for mere end 700 elever. De 

fleste af skolerne er i flygtningelejre, hvor tusindvis af familier har slået sig ned på 

ubestemt tid i forsøget på at skabe et liv på en landsmands støvede jord. 

En enkelt skole har til huse i en lejlighed i et slumkvarter i byen. Her har vi forvandlet 

en grå og trist bygning til et gult og magisk rum, hvor gadens børn dagligt modtager 

undervisning, omsorg og et varmt måltid mad. Fælles for alle vores skoler er, at de er 

mere end blot skoler. De er rum, hvor børn får lov at være børn, hvor en voksen tager 

sig af dem. Børnene går fra at være overladt til sig selv til at have et sted at gå hen, 

hvor hverdagen er fyldt med indhold og kærlighed.

Konceptet er lige så enkelt, som det er effektfuldt. I 2021 har vi taget selvsamme 

koncept og bygget en skole i Libanon. Eleverne kommer stadig fra Syrien, men deres 

familie har bosat sig på libanesisk jord. Og selvom alt ikke er direkte overførbart, så 

kan vi tydeligt se, at kernen konceptet fungerer. Børn kommer i skole og fremtiden 

bliver lysere. 



1000 sæt jakker, vinterstøvler og en skole

Omkring juletid besluttede en række virksomheder at donere de julegaver, de nor-

malt giver til deres samarbejdspartnere, til 5 Skolers elever. Det betød, at vi kunne 

sørge for vinterjakker og støvler til alle vores elever, og sågar også finansiere en hel 

skole i et år. 

Solceller

Om sommeren er der bagende varmt, og om vinteren er der frysende koldt i vores 

skoler. Vi har længe haft en drøm om at etablere klimaanlæg i alle vores skoler, men 

strømmen har været for ustabil. 

Nu har et gavmildt menneske sørget for, at vi har midler nok til at alle skoler, der har 

brug for det, får etableret solceller og klimaanlæg. De første står allerede klar og vir-

ker perfekt. Det er et kæmpe løft af vores skoler, og vi glæder os over, at vi kan sikre 

et godt indeklima til vores elever.



Ejendomsindsamling

Da efteråret skulle til at kaste sine lange skygger, blev 5 Skoler kontaktet af en ung 

advokat, der arbejder i ejendomsbranchen. Han havde læst om vores arbejde på so-

ciale medier, og spurgte om vi sammen skulle holde en juleindsamling for hele bran-

chen. Det skulle vi selvfølgelig. På en måned samlede han imponerende 300.000 

DKK ind. Det er overvældende, hvor mange, der er villige til at bakke op, og hvad man 

kan, hvis man vil. Dette er beviset på, at ”sammen er vi stærkest”.

Åbning af nye skoler

Vi skifter ikke navn! Men inden udgangen af 2020 åbnede skole nr. 6 dørene for 30 

nye elever. Og i starten af 2021 åbnede vi skole 7 og 8. Skole nr 6 er placeret i en lille 

og hyggelig lejr, hvor børnene aldrig før har gået i skole. Læreren hedder Elham, og 

hun er 24 år og har læst på universitetet inden hun flygtede. Elham er hjertelig og 

kærlig med den varmeste stemme. Det tegner rigtig godt. Skole nr 7 og 8 er byskoler 

for gadens børn, men dem må I læse mere om i årsberetningen 2021.



INDTÆGTER 2021 DKK 2020 DKK

Donationer 3.286.751 2.271.749

Medlemskontingenter 79.600 20.700

Salg af foredrag 0 16.000

Indsamling, ny licens 402.729 332.582

Indsamling, gammel licens 0 273.369

Periodiseringer til kommende år 0 -995.417

Periodiseringer fra tidligere år 995.417 0

Indtægter i alt 4.764.497 1.918.983

UDGIFTER 2021 DKK 2020 DKK

Drift af skoler 1.799.076 1.092.006

Rejseudgifter 66.470 37.202

Personaleomkostninger 906.058 354.216

Øvrige omkostninger 119.907 98.510

Finansielle omkostninger 11.290 3.446

Udgifter i alt 2.902.801 1.585.380

ÅRETS RESULTAT 1.861.696 333.603



AKTIVER 2021 DKK 2020 DKK

Bankindestående 2.426.157 1.470.401

Likvide beholdninger i alt 2.426.157 1.470.401

Indtægter i alt 2.426.157 1.470.401

PASSIVER 2021 DKK 2020 DKK

Egenkapital pr. 01.01.2021 396.850 63.247

Årets resultat 1.861.696 333.603

Egenkapital pr 31.12.2020 2.258.546 396.850

Periodiserede indtægter 0 995.417

Skyldige omkostninger 167.611 78.134

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 167.611 1.073.551

Gældsforpligtelser i alt 167.611 1.073.551

Passiver i alt 1.470.401 1.470.401



5skoler.nu


