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PÅ SIRA-skolan erbjuder vi även 
olika aktiviteter som ska locka 
föräldrarna. Detta gör vi för att 
hjälpa dem att växa i sin viktiga 
föräldraroll och få dem att inse 
vilken betydelse de har för 
inlärningsprocessen. På så vis kan 
vi hjälpa till att stärka banden 
mellan elever och föräldrar, vilket 
stödjer självuppskattning och ger 
ökat självförtroende. Vi hjälper till 
att bygga unga, goda ledare med 
mod och unika personligheter. 
Positiv förstärkning kan hjälpa 
dem att fortsätta även i tuffa 
situationer. 
Vi på SIRA-skolan tror att 
föräldrarnas jobb inte är att bota 
oförmåga utan att ge sitt barn de 
sociala och känslomässiga verktyg 
som behövs för att kunna ta sig an 
utmaningar. På lång sikt kan 

barnet växa sig starkare 
genom att acceptera och 
komma över utmaningen som 
det innebär att ha 
inlärningssvårigheter. 
 
Hur föräldrar beter sig 
påverkar i hög grad barnet. 
En god attityd löser inte 
problemen men kan ge barnet 
hopp och tillit till att saker 
och ting kan bli bättre och att 
det kan vara möjligt att lyckas. 
 
En del föräldrar behåller 
barnets inlärningsproblem 
som en hemlighet, vilket kan, 
även med de bästa avsikter 
likna skam och skuld. Så fort 
föräldrarna blir medvetna om 
detta kan de stötta sitt barns 
utvecklingsprocess. 

 

FÖRÄLDRAUTBILDNING 

Så ger SIRA-skolan hjälp 
och stöd till föräldrar: 
• Stöttar med speciella strategier 

som kan användas hemma 
• Ordnar föreläsningar med 

specialister för att göra föräldrarna 
mer medvetna och bättre 
acceptera sitt barns svårigheter 

• Ordnar möten i skolan för att ha 
en ömsesidig bra kontakt mellan 
klassläraren och föräldrar 

• Ger föräldrar möjlighet att 
närvara på lektioner för att veta 
vilka strategier som kan användas 
hemma 

• Ger makt till mammorna och 
förser dem med stadig grund för 
att göra mer kapabla till att 
uttrycka sina tankar utan rädsla 

• Gör planerade hembesök för att få 
veta mer om barnets miljö så att 
skolan kan hjälpa till på rätt sätt 

– ett särskilt 
mål för SIRA 
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SKRIVER LEVANDE HISTORIA 
JAG VILL SKICKA EN VARM vårhälsning från 
SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko. I skolornas 
planteringar blommar rosenbuskarna i alla kulörer. 
Det är den bästa tiden att resa hit och vi har haft 
glädjen att få ta emot flera besökande grupper 
under april och kunna visa upp vårt 50-
årsjubilerande långsiktiga arbete i Palestina. 
 
BILDA-grupper från Värmland och Närke lagade 
mat med elever, 25 speciallärare från Hebron och 
Betlehem fick värdefull kunskap med sig hem, ett 
20-tal elever från Södra Vätterbygdens 
Folkhögskola dansade Dabka med lärare o elever i 
Jeriko och 12 kyrkoherdar från Stockholm vet nu 
allt om SIRA. Alla som får chansen att möta elever 
och lärare lämnar skolorna starkt berörda och ofta 
med en vilja att bidra på något sätt. 
 
Vår socialarbetare Amal var nyss inbjuden på 
Laureens High Schoolexamen. Du är som min 
andra mor säger hon till Amal. De stora problem 
hon hade när hon började på SIRA övervanns och 
nu stod hon där i sina examenskläder. 
 
Sira firar 50 år och ett minnesträd ska planteras i 
Betlehem som ett levande tecken på den 
tacksamhet vi alla känner för de svenskar och 
palestinier som byggt upp SIRA genom åren. 

 
Men det finaste tecknet på SIRA:s 50-åriga arbete 
är alla de hundratals f.d. elever i Betlehem och 
Jeriko som lever ett stabilt och meningsfullt liv i 
det palestinska samhället mitt i den turbulens som 
alla lever under här. Jag tänker på Muchtas som 
driver kafé, musikläraren Hassan i Jeriko, Nicola, 
den unge man som vill studera till författare i 
Turkiet och träsnidaren i Betlehem.  SIRA skriver 
levande historia och ska den fortsätta skrivas 
behöver vi fortsatt det fantastiska stöd som ni 
trogna, nya och blivande givare ställer upp med. 

På bilden syns Muchtas som driver kafé 
 
Nils-Olof Tägt 
Styrelsens representant i Palestina

 
 
 
 
 
 

BLI KOMMUNIKATÖR FÖR SIRA
Vi söker en kommunikatör på volontärbasis. Vi 
behöver någon som kan utveckla våra 
kommunikationskanaler och skapar ett nytt tänk 
för hur vi kan bli mer offensiva att sprida kunskap 
om SIRA. Till din hjälp finns bland annat ett 
kommunikationsutskott, två Facebooksidor och 
en webbplats. 
 
För mer information, kontakta ordförande Thord-
Ove Thordson på tel 0730-48 27 32 eller e-post 
till info@sira.se. Det går även bra att kontakta 

kommunikationsansvarig styrelseledamot Anna-
Carin P Stenbeck på tel 072-230 31 01, e-post: 
m4aco@yahoo.com. 
 

 
 

Nya filmer från SIRA-skolorna 
Nu kan du se nyproducerade filmer från SIRA-skolorna i 
Betlehem och Jeriko. Surfa in på http://www.sira.se/filmer 

mailto:info@sira.se
mailto:m4aco@yahoo.com
http://www.sira.se/filmer


 
 

KOM OCH FIRA SIRA! 
SIRA fyller 50 år och det kommer vi 
uppmärksamma på flera sätt under året, bland 
annat genom firande i Stockholm den 13 oktober 
och i Göteborg den 20 oktober. Vi kan nu 
informera om att våra rektorer från Betlehem och 
Jeriko kommer till oss för att närvara och berätta 
mer om vardagen samt utmaningarna på våra 
skolor. Vi i SIRA önskar dock att firandet ska ske 
över hela Sverige och kan nu med glädje konstatera 

att träffar kommer äga rum på fler platser. I nästa 
nummer av SIRA-bladet presenteras närmare tid, 
plats och innehåll för dessa.  
 
Det här kommer du verkligen inte att vilja missa!  
 
Frågor? Kontakta Tobias Andersson på 
tobias.nils@gmail.com eller 0704-035 035. 

 
 

FAKTA OM SIRA 
SIRA är en svensk stiftelse som driver två skolor i 
Palestina. Skolorna ger specialundervisning för 
elever med läs- och skrivsvårigheter i åldrarna 6-
12 år. I Betlehem finns en skola med 8 klasser, ca 
10 elever i varje klass. Skolan startade 1992. 
Skolan i Jeriko startade 1994. Sedan 2012 finns 
en nybyggd skola som byggts till 2017. Där finns 
nu 5 klasser med ca 10 barn i varje klass. 
Verksamheten bedrivs med drygt 20 anställda, 
alla palestinier. Verksamheten finansieras med 

skolavgifter och frivilliga medel från enskilda, 
bidragsorganisationer, kyrkor och andra 
frivilligorganisationer i Sverige och Palestina. 
 
Verksamheten vilar på kristen värdegrund.  
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Ny dataskyddslag (GDPR) från 25 maj 

Till dig som givare/mottagare av SIRA-bladet: 
När du har anmält dig för att för att få 
information från SIRA eller gett en gåva till 
SIRA har dina adressuppgifter eller uppgift om 
e-postadress lagts in i vårt register för att vi ska 
kunna förse dig med information om SIRA.  
Den nya dataskyddslagen syftar till att stärka 
skyddet för den enskilde.  
 

Den som är registrerad har bland annat rätt att: 
- få tillgång till sina personuppgifter 
- få felaktiga personuppgifter rättade 
- få sina personuppgifter raderade 
 
Kontakta oss gärna om du har några frågor. 
Skicka e-post till info@sira.se eller ring Hanz 
Linderyd, tel: 0702-16 40 87. 
 

 
 
 
 
 
 
 
      MAJ 
     MIN GÅVA TILL BARNEN I BETLEHEM OCH JERIKO 

□ Månadsgåva 
□ SIRA 50 år 
□ Min extra gåva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       JUNI 
      MIN GÅVA TILL BARNEN I BETLEHEM OCH JERIKO 

□ Månadsgåva 
□ SIRA 50 år 
□ Min extra gåva 
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