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LILLEHAMMER: Lille-
hammer og Mesna 
Rotaryklubber støtter 
nytt naturfagsrom ved 
LAMS-skolen i Pakistan.
Sol olSen
sololsen@byavis.no

Lillehammer og Mesna Rotary 
har i en årrekke støttet LAMS 
-skolen i Pakistan. Klubbene har 
bidratt med bøker til skolens bibli-
otek, skolebuss og opprettelsen av 
en skolehelseklinikk. I vinter har 
rotanianere bidratt til etableringen 
av et nytt naturfagsrom for skolens 
nærmere700 elever, de fleste jen-
ter. 

Laboratorieforsøk
Naturfagsrommet, der Rotary-

klubbene har tilsammen bidratt 
med 30 000 kroner, ble nylig åpnet 
og er allerede i flittig bruk. En 
dedikert naturfagslærer er hoved-
ansvarlig for undervisningen, samt 
driften og vedlikehold av rommet 
og utstyret. Et velutstyrt og vel-
brukt naturfagsrom, der biologi, 
kjemi og fysikk kan undervises og 
forsøk gjennomføres, er essensielt 
for at skolen skal kunne tilby tilret-
telagt naturfagsundervisning for 
elevene. Fagene kan dermed nå 
undervises med praktiske labora-
torieforsøk i tillegg til teoretisk 
læring. 

Et eget rom har blitt tilrettelagt 
for dette formålet, og støtten har 
bidratt til innkjøp av nødvendig 
utstyr, pulter, skap osv. Driften 
dekkes av det årlige driftsbudsjet-
tet til skolen. 

Vegg i vegg
LAMS er en skole i Pakistan 

som ble opprettet i 1996 etter ini-
tiativ av norsk-pakistaneren Yawar 
Bokhari som var bosatt i Lilleham-
mer. Tanken bak skolen var at alle 
barn, uansett sosial bakgrunn og 
spesielt jenter, skulle få mulighet 
til å gå på skole. Lenge før rett til 
skolegang ble noen internasjonal 
kampsak, stod LAMS fram som et 
eksempel og et fyrtårn til etterføl-
gelse. Skolen ble opprettet vegg-i-
vegg med en tekstilfabrikk som 
produserer ryer og andre produkter 
til det norske markedet. Drømmen 
var at mens foreldrene jobbet på 
fabrikken, så skulle barna deres få 
gratis utdannelse på skolen. Og 
drømmen ble en virkelighet. 
Tusenvis av jenter og gutter har 

Fikk nytt naturfagsrom

Laboratorieforsøk: Lillehammer og Mesna rotary har bidratt til 
etableringen av et nytt naturfagsrom for skolens nærmere700 elever, de 
fleste jenter. Naturfagsrommet ble nylig åpnet og er allerede i flittig bruk.      

gått på LAMS de 20 årene siden 
skolen ble opprettet og i dag går 
nesten 700 elever på skolen, de 
fleste jenter.

Engasjerte
Presidentene i Mesna og Lille-

hammer Rotaryklubber, Sissel 
Skyltbekk og Svein Bergum, er 
svært glade over å kunne være 
med på å støtte dette viktige pro-
sjektet

 - Det betyr mye for oss at vi kan 
bidra til å videreføre dette prosjek-

tet også etter Yawar Bokharis bort-
gang, sier de.  Bidraget til skolen 
kommer fra begge rotaryklubbene 
og deres medlemmer er svært 
engasjerte i LAMS-prosjektet. 

Styrker jentenes muligheter
- Lillehammer og Mesna Rota-

rys kontinuerlige støtte til LAMS-
skolen betyr uendelig mye for oss, 
sier Amar Bokhari, styreleder i 
Stiftelsen LAMS. Han reiser regel-
messig til Pakistan for å følge drif-
ten og videreutviklingen av skolen 
med egne øyne og understreker 
Etableringen av dette naturfags-
rommet betyr svært mye for alle 
elevene, men spesielt de eldste 
jentene ved skolen som nå får til-
gang til et naturfagsrom med alt 
det utstyret man forventer skal fin-
nes på et slikt rom. Dette er et stort 
og viktig bidrag til å styrke utdan-
ningen ved skolen, og bidrar med 
det også til å styrke disse jentenes 
muligheter for videre studier eller 
jobber. Til tross for at mange kom-
mer fra fattige familier med dår-
lige øokonomiske kår, så ser jeg 
ingen grunn til at de ikke skal 
kunne få de samme utdanningsmu-
lighetene som alle andre, poengte-
rer Bokhari. 

TeTTe båNd Til lillehammer:  LaMs er en skole i Pakistan som 
ble opprettet i 1996 etter initiativ av norsk-pakistaneren Yawar bokhari som 
var bosatt i lillehammer. 


