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LAMS - den gang (1996)

 Etablert i 1996 med 5 klasserom

 150 elever fordelt på 1.-5. klasse, gutter og jenter

 Kun for fabrikkansattes barn

 Én rektor, fem lærere

 Ingen pulter eller stoler, elever satt på filleryer på gulvet

 Bruk av tavler og kritt, få bøker

 Årlig driftsbudsjett: ca Kr 15-20.000

 Bygging og drift fullfinansiert av filleryefabrikken

 Motto: Education, Trade, Development



LAMS – i dag (2015)
 Fra barneskole til grunnpilar i lokalsamfunnet

 700 elever (400 jenter, 300 gutter), inkl 480 eksterne 

 Førskole (4/5 år) til 10. klasse (16/17 år) 

 34 ansatte, inkl 28 lærere

 30 klasserom i 3 skolebygg

 Bibliotek (2012), førskole (2015), skolehelseklinikk (2015)

 Årlig driftsbudsjett: ca Kr 420.000 

 Drift finansiert ½ skole, ¼ fabrikk, ¼ bidrag og gaver (ingen 
offentlige midler)

 Private gaver og tilskudd fremdeles viktig



Nedleggelse av

grunnstein i 1996…

…nedleggelse av

grunnstein i 2014



LAMS i 1996…

…LAMS i 2015



Nytt skolebygg for de aller yngste

 Alma & Selma Blokken

 Spesialbygd for barn

 7 nye klasserom, rommer opptil 200 elever

 Datarom, lekerom

 Den beste starten på livet

 Fullfinansiert av private midler







Ny skolehelseklinikk

 Noor Health Care Centre

 Klasserom ombygd til klinikk

 Helsedag med lege/sykepleier

 Helsesjekk av alle elevene & forebyggende tiltak

 Utvikle egen helsestrategi for LAMS

 Utstyr og medisin finansiert av Lillehammer Rotary 

 På sikt: tilby helsetjenester for landsbyen?





GD, 9.mai 2015



Video



Utfordringer
 Sikkerhet

 Peshawar desember 2014: 124 barn drept

 Strenge sikkerhetstiltak pålagt av myndighetene

 Sikre at jenter blir på skolen, frafallet er stort
 Lenger skolegang = utsatt giftemål

 Kvalitet i utdanningen
 Nytt IT-utstyr, viktig å henge med i utviklingen

 Oppgradering av skolebygg

 Grønt LAMS

 Finansiering: Skolen trenger flere bein å stå på





Hva har vi oppnådd ila 19 år?
 Skolegang gir mer enn bare kunnskap om å lese og 

skrive:

 Hundrevis av jenter uteksaminert fra LAMS

 Økt selvtillitt og stolthet (Speakers’ Corner)

 Videre framtidsmuligheter

 Reelle yrkesvalg

 Utsatt giftemål

 Et trygt sted der lærere og elever kan utfolde seg

 Skolegang blir aldri tatt for gitt







Hva skjer på fabrikken?

 BOKHARI - det nye navnet på håndlagde tekstilprodukter

 Nytt, spennende samarbeid med interiørkjeden Kid 
Interiør

 Fra filleryer til bordbrikker og løpere til…grytekluter! 

 Over 150 kvinner ansatt til å strikke grytekluter, mange av
dem enker eller aleneforsørgere

 Brenner nordmenn filleryer?

 Hva er grytekluter?





Fremtidsplaner

 Sikre finansieringen av drift og vedlikehold

 Styrke kvaliteten på utdanningen

 Sikre skolens plass i lokalsamfunnet

 Øke muligheter for yrkesfagsopplæring

 Renovere skolebygg

 Grønt LAMS



Bilde av websiden



Konkrete LAMS-prosjekter
 Innkjøp av 20 nye datamaskiner og utstyr

 Kr 35.000 (ca Kr 1.50o per datamaskin + utstyr)

 Helsedager på LAMS

 Kr 30.000 for 4 årlige helsedager med helsesjekk av alle
elever og økt fokus på forebyggende helse

 Vedlikehold av Junior Section:

 10 klasserom over to faser: Kr 50.000 + Kr 50.000

 Grønt LAMS: 

 Solcellepanel, resirkulering, generell bevisshet om miljøet

 Under utarbeidelse (Kr 120.000 allerede sikret)





Hvordan kan jeg bidra…?

 Tre måter å støtte LAMS:

 LAMS Ambassadør – bidrar til å sikre driften av skolen

 Støtte til spesifikke prosjekter (f.eks. via Rotary, 
innsamlinger, auksjoner osv.)

 BOKHARI-produkter fra Kid Interiør



LAMS på Facebook: 

facebook.com/LAMS1996

BOKHARI på nett og Facebook: 

www.bokhari.no & facebook.com/bokhari.no

http://www.facebook.com/LAMS1996
http://www.bokhari.no/
http://www.facebook.com/bokhari.no





