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Kjell Borneland Foundation, Indien 

Jaigaon (Indo-Bhutan border) 

    Nyhetsbrev 2/2020 gällande ”Kjell Borneland Academy” – Indien 

 

 
Bild: Skolan används nu för att löpande samla elevernas föräldrar till information och 

uppdatering om coronasituationen liksom om hemundervisning. 
 

Regionen i Indiska Västbengalen där skolan är belägen har hittills klarat sig undan corona-
smittan! Ingen av skolans elever, deras familjer eller skolans personal har insjuknat. 

Totalt sett ser man dock att spridningen nu ökar över hela Indien. Sedan en månad tillbaka 
råder ”lockdown” i Indien även om vissa butiker / affärer i staden Jaigaon tillåts hålla öppet 
mellan 10-17. Efter klockan 17.00 tillåts däremot inga personer i området att vistas utomhus.  
 
Sedan den 17 mars har skolan ”Kjell Borneland Academy” varit helt stängd. Inledningsvis såg 
man ledigheten som just ledighet och skolan planerade att återta missad studietid från den 
ordinarie sommarledigheten. Allt eftersom tiden gick ökade behovet att komma igång med 
organiserad undervisning och sedan den 1 maj har skolan nu lärarledd hemundervisning digitalt 
för de som har möjlighet. Med rektorsparet Soni och Mahesh i spetsen är skolans lärare 
engagerade i online-lektioner med mobiltelefoner via messenger, med eller utan bild/video 
utifrån den utrustning / faciliteter som finns i familjerna. För de elever där familjen inte har 
mobiltelefoner eller utrustning som behövs hjälps man åt av närmast möjliga granne. De allra 
flesta eleverna tar till sig utbildning väl på detta sätt meddelar Mahesh oss! Vissa föräldrar till 
elever där detta inte fungerar kommer till skolan för information och för att få material till 
hemundervisning. Några få elever har då och då stödlektioner på skolan. Just nu i dagarna 

pågår online-test för att kontrollera resultatet efter tre veckors hemundervisning. 
 
Skolbarnens föräldrar kommer till skolan för uppdatering och information gällande materialet för 
online hemundervisning då det ofta är förälderns mobiltelefon som används. Det nya sättet till 
undervisning är även en stor utmaning för skolans lärare.  
Soni och Mahesh är mycket nöjda med resultatet och gör sitt allra bästa för att bedriva god 
undervisning! 
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Kanske har ni hört/läst om den kraftiga orkanen Amphan som drog in över östra Indien för 
någon vecka sedan… Lyckligtvis klarade sig området där skolan ligger – helt undan orkanen! 
Mahesh Moktan meddelar att endast ”ett lätt indiskt regn” drabbade dem. 
 

   
                 Elver i skolan för stödundervisning      Föräldrar får information om mobiltelefon 
                                                                             som hjälpmedel i undervisning. 
 

      
Ovan i bild: Soni (skolans rektor) gör löpande hembesök hos skolbarnen för att se att hem-

undervisningen fungerar, kunna svara på frågor och även se familjens hälsostatus.  
 

Skolsköterskan Dipika Singh finns på skolan vid fyra tillfällen varje vecka då skolans personal 
och elevernas familjer får uppdaterad information om corona-situationen samt information om 
viktigheten av hygienrutiner i vardagen.  
 
När pandemin startade och det dödliga viruset spreds över världen och Indien spred sig bland 
den fattiga befolkningen i Indien en stor rädsla... inte i första hand för viruset utan istället en 

rädsla för svält. Många familjeförsörjare är dagavlönade dagsarbetare. När landet stängdes ner 
fanns ingen möjlighet till arbete eller försörjning. Statlig utskänkning av ris och grönsaker 
arrangerades, men nådde givetvis inte alla. Där gjorde lokala volontärer över hela Indien ett stort 
arbete. I byn där ”vår” skola ligger blev just vår skola en central punkt där frivilligorganisationen 
Youth and Village Welfare Organisation (CMB) startades i syfte att hjälpa till med utskänkning 
av mat och även hälsoinformation och sanering. CMB fann att 43 familjer i byn var i stort behov 
av stöd för mat för dagen. I hela närområdet behövde 136 familjer stöd med baslivsmedel. 
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Bilder nedan: Bybor kommer till ”Kjell Borneland Academy” (KBA) för utskänkning av ris 
och grönsaker. Familjer står utan försörjning under den ”lockdown” som råder i Indien. 
 

 
Soni Moktan lämnar ut ris till behövande familjer 

 

 
Bybor köar på skolgården för utskänkning 

 
Vi tackar särskilt just nu: 

-Cattie Larson från Strängnäs, en i vårt team för skolan och återkommande volontär på skolan, 
höll tidigare i år ett föredrag om KBA för ”Aktiva Seniorer i Strängnäs” och erhöll för detta ett 
arvode. Detta arvode sändes i april till skolan med öronmärkning för här dokumenterad mat-
utskänkning till elevernas familjer och bybor. 
 
-Angela Egnér för stöd till löpande skollunch för elever utan möjligheter hemifrån, en hjälp som 
nu även går till hela familjer. 
 
-Margaretha Hellstedt & Jan Wennerström som utöver att vara fadder för en elev på skolan och 
tidigare varit med att bidra till sportkläder till skolans elever nu sänt ett öronmärkt bidrag till 
utskänkning av fler ”mat-paket” till behövande i skolans område. 
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Bild nedan: Byns invånare köar för utskänkning av baslivsmedel 
 

 
 

Stort tack för att du är med och stödjer elever på ”Kjell Borneland Academy”  
– en skola i det fattiga området Chota Mechia Busty nära staden Jaigaon, 

Västbengalen i Indien. 
 

Mer om skolan finner du på https://www.swedasia.com/projekt-indien-skola.html 
https://www.swedasia.com/volontar-nepal.html (avser även Kjell Borneland Academy i Indien)       

                      Tack/ Tina & Kjell Swed-Asia Travels 
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