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SIRA-SKOLAN I JERIKO har varit värd för en 
fantastisk och givande studiedag. Temat 
var ”Trots svårigheter pågår lärande” och totalt 57 
pedagoger från olika förskolor, såväl privata som 
allmänna, deltog. 
 
Studiedagen var ett komplement till den som 
hölls förra året då syftet var att sprida kunskap 
och medvetenhet kring inlärningssvårigheter i 
samhället och hur lärarna skulle kunna handskas 
med de elever som kämpar med sådana 
svårigheter.  
 
Det är viktigt för lärarna att få dela erfarenheter 
och åsikter. Dr. Ruba Daas, specialist inom 
området inlärningssvårigheter, föreläste och 
deltagarna var nöjda med den information, de 
idéer och undervisningsstrategier som hon delade 
med sig av. Vid dagens slut lovade deltagarna att 

de skulle sträva efter att 
använda sina nya 
kunskaper och idéer, som 
dagen gett dem.  
SIRA-skolans personal är 
stolta över vad de kan ge 
till sina kollegor och är 
samtidigt nöjda över vad 
de har fått tillbaka. Det är 
fantastiskt att få mötas, 
diskutera och dela idéer, 
erfarenheter och åsikter. 
 
För mig som rektor var 
det en ynnest att se 
lärarnas stora 
engagemang, deltagande, 
delande och acceptans 

under dagen. Vi tackar även organisationen 
Embrace the Middle East som ger oss denna 
möjlighet att utveckla och uppfylla SIRA-skolans 
mål. 

          Text: Salwa Shareef 
          Översättning: Ingegerd Frick 

 

Lärande pågår – trots svårigheter 

 



  

SKOLAN ÄR SOM ETT ANDRA HEM för barn. 
Det är en plats där barnet ska bygga nya 
vänskapsrelationer och söka kunskap och nya 
synsätt. Just för att skolan är så central är det för 
föräldrarna viktigt att hitta en skola som kan 
erbjuda många olika aktiviteter och övningar 
samt undervisning som är anpassad för barnets 
behov. Så gjorde även Razans föräldrar som jag 
nyligen intervjuade.  
 
Razans föräldrar berättar om den varma och 
omhändertagande atmosfär som SIRA-skolan 
erbjuder och anser att det är den bästa skolan i 
området där eleverna får extra stöd och ges ett 
individuellt värde. Eftersom Razan har vissa 
svårigheter med inlärningen är hon i behov av 
särskilt utformad  undervisning, vilket föräldrarna 
såg att SIRA-skolan kunde erbjuda. De blir 
lyckliga av att Razan nu tycker om att gå till 
skolan, men också när hon kommer hem och 
berättar om vad hon lärt sig och hur de ser att 
hennes självförtroende växer.  
 
Föräldrarna uppskattar att lärarna verkligen 
försöker lära känna varje elev och förstå deras 
individuella egenskaper. Positivt är också att 

föräldrarna får regelbunden information om 
Razans utveckling vilket ger dem förståelse för 
vilka styrkor hon har och inom vilka områden 
som hon behöver utvecklas. Som föräldrar hoppas 
de att allt detta samverkar till att Razan både 
tycker skolan är rolig, men också att Razan kan 
fortsätta att utvecklas och nå de mål med 
skolgången som hon och SIRA-skolan satt upp.  

            Text: Nadira Saed 
            Översättning: Ingegerd Frick 

 

 

 
 
 
Sommarlovet är slut och lärare och elever på 
SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko har startat 
en ny termin.  Många förväntansfulla elever fyller 
våra skolor, för många elever är det första 
terminen på SIRA-skolan.  På båda skolorna har 
genomförts utbildningsdagar i SIRA:s regi för 
såväl våra egna lärare som för lärare från 
kringliggande skolor. Fantastiskt att kunna sprida 
kunskapen om lärande för barn med 
inlärningssvårigheter till över 90 lärare i andra 
skolor. 
 
I höst startar dessutom ytterligare en ny klass i 
Jeriko eftersom vi fått riktade bidrag som gör att 
en lärartjänst är finansierad under några år genom 

gåvor. Fantastiskt roligt att vi kan fylla ännu ett 
tomt klassrum med nya elever. 
Även stiftelsens arbete i Sverige är i full gång. 
Styrelsen hade sammanträde den 31 augusti och 
kunde då glädjande nog välja en ny ordförande i 
stiftelsen SIRA. Anders Andersson, bl.a. före 
detta rektor på Södra Vätterbygdens 
folkhögskola, sångare och en trogen följare av 
SIRA, kliver in i rollen som ordförande. 
Undertecknad som tjänstgjort som tillförordnad 
ordförande sedan i våras återgår till rollen som 
vice ordförande. Vi hälsar Anders varmt 
välkommen. 

               Kristina Gustafsson 
               tf ordförande 

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. Verksamheten finansieras med skolavgifter 
och frivilliga medel från enskilda, 
bidragsorganisationer, kyrkor och andra 
frivilligorganisationer i Sverige och Palestina. 
Verksamheten vilar på kristen värdegrund.

Ny SIRA-ordförande är nu vald 

  

Razans föräldrar berättar om SIRA 

Razan tycker om att gå i SIRA-skolan och hennes 
självförtroende växer för varje dag som går 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Idrottslektion på SIRA-skolan i Betlehem: Fotboll spelas på gården och bänkarna fungerar som mål. Idrott är kul! 

Språklektion på SIRA-skolan i Jeriko:Här får eleverna möjlighet att lära sig i lagom takt.Språk är kul! 



 

Skolstart med perspektiv  
I förra veckan började skolan för mitt yngsta 
barnbarn. Tänk vad väl ordnat! Komma till en 
klass, lärarna tar emot, man får sin plats, böcker 
och annat ligger redan klart, och skolbespisning 
med vällagad mat. Nu börjar lärandet för livet. 
Men alla barn i världen har det inte så välordnat, 
ingen skolgång, ingen inlärning. Tankarna går 
snabbt till våra SIRA-elever, som trots andra 
förutsättningar nu kommer tillbaka till SIRA-
skolan för att starta höstterminen och detta tack 

vare att det finns givare som delar med sig för att 
barn även i andra delar av världen ska få 
möjlighet till ett bra liv. Tack alla SIRA-givare 
som delar med sig till barn som annars inte skulle 
ha möjlighet till skolgång. 
 
Tack för att SIRA kan starta upp även denna 
höst! 

 
        Hanz Linderyd 

 
 

Bidra gärna via Swish  
– skanna denna QR-kod: 
 
 

 
 

 
REDAKTION Ingegerd Frick, Anders Frick och Tobias Andersson 
ANSVARIG UTGIVARE Kristina Gustafsson, kristinagust@gmail.com 
KONTAKT REDAKTION Ingegerd Frick, 0520–42 50 79, ingegerd@frick.nu 

KONTAKT GÅVOR, TESTAMENTEN Hanz Linderyd, 070-216 40 87 hanzlinderyd@telia.com  
ADRESS Stiftelsen Internationellt Hjälparbete Våra Bröder, Box 6588, 113 83 Stockholm 

PLUSGIRO 90 00 77–9 BANKGIRO 900–0779 WEBB www.sira.se SWISH 123 222 0481 
 
 
 

 
 


