
 

Høydepunkter fra 2014  View this email in your 

browser  

  

 

 

 

 

LAMS Nyhetsbrev 

  

 

 

http://us7.campaign-archive1.com/?u=5f972589140c5a8eb469b1421&id=1969f95730&e=71286d8d39
http://us7.campaign-archive1.com/?u=5f972589140c5a8eb469b1421&id=1969f95730&e=71286d8d39
http://www.fb.com/LAMS1996


 

 

 

Kjære venn av LAMS  

 

På årets siste dag tar vi et tilbakeblikk på året som 

snart er over.  

 

2014 har vært nok et fantastisk innholdsrikt år på 

LAMS. Vi har hatt mye morro med feiringer og 

markeringer, inne- og uteaktiviteter, gjester og mye 

morsom læring, men også en god dose alvor. 

 

Elever og lærere på skolen feiret fredsprisvinnerne og 

deres kamp for barns rettigheter - en kamp som føres 

hver dag, året rundt på LAMS. Dette var også året da 

grunnsteinen for Alma & Selma Block ble lagt, et 

tilbygg spesialtilpasset de minste elevene ved skolen 

og som vil stå ferdig i april 2015. 

 

LAMS, nå inne i sitt 19.år, fortsetter å tilby hundrevis 

av barn og ungdom en trygg og god skole, og dermed 

også muligheter for en bedre fremtid. Siden 

opprettelsen i 1996 har LAMS utdannet tusenvis av 

jenter og gutter, de fleste jenter. Mange av disse 

jentene fortsetter studiene etter 12 års skolegang på 

LAMS, mens andre har blitt lærere på skolen. 

 

Felles for dem alle er at de har fått med seg en gave 

inn i fremtiden - en gave ingen kan ta fra dem, 

uansett hva som skulle skje dem - deres utdannelse. 

Ofte er jentene de første i sine familier som kan lese 

og skrive.  

 

Men 2014 var også året da vi ble igjen påmint om å 

ikke ta retten til utdannelse for gitt. I Nigeria ble over 

270 skolejenter kidnappet, skjebnen til de fleste av 

dem er fremdeles uvisst, og nylig ble over 140 

skoleelever og lærere drept i et angrep på en skole i 

nordvest-Pakistan. Vi har lært at retten til å gå på en 

trygg skole ikke er noen selvfølge. Ingen vet dette 

bedre enn elevene og lærerne selv. 

 

I dette nyhetsbrevet tar vi et tilbakeblikk på noen av 

de mange aktivitetene som fant sted ved LAMS i 

2014, og noe av den medieomtalen LAMS har fått. 
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Et tilbakeblikk på LAMS-året 2014 

  

Vi har valgt ut 20 av de mest populære sakene, aktivitetene og historiene fra LAMS i 

2014. Klikk deg inn på hver sak for å lese mer. 

  

 

1. Ny skolebuss donert av Rotary Lillehammer og Mesna  

 Det nye året begynte med overleveringen av en ny skolebuss som skal brukes av 

både elever og lærere ved LAMS. Bussen ble gitt av Rotary klubbene 

Lillehammer og Mesna. Se flere bilder fra overleveringen her.  

 

2. Laila biblioteket er i flittig bruk  

 Laila Library, et folkebibliotek som gir elevene på LAMS mange nye, 

spennende muligheter til å lære, ble offisielt åpnet i 2013 og har siden vært i 

flittig bruk. I løpet av 2014 er biblioteket blitt brukt til en rekke arrangementer, 

diskusjoner, men også som lesesal og vanlig bibliotek der elever kan leve seg inn 

i bøkenenes verden. Biblioteket har mottatt en rekke bidrag fra Rotary klubber i 

Norge til dette biblioteket. Se flere bilder fra biblioteket i bruk her.   

 

3. Appelsindag på LAMS  

 Januar og februar er appelsinsesong i Pakistan og hva passer seg vel bedre enn å 

feire denne citrusfrukten? På LAMS ble anledningen benyttet til å lære elevene 

mer om appelsinens historie og dens næringsverdi. Les mer om og se flere bilder 

fra appelsindagen her. Og er du ingen stor fan av appelsiner, hva med gulrøtter? 

 

4. Kvinnedagen ved LAMS  

 Kvinnedagen 8.mars blir hvert år markert på LAMS. 2014 var intet unntak og 

lærere og elever hadde forberedt et innholdsrikt program som fokuserte på å få 

fram de viktige funksjonene kvinner spiller i samfunnet, og hvilket potensial de 

representere. Anledningen ble også benyttet til å framheve noen av 

rollemodellene jentene ved LAMS har, deriblant tidligere studenter. Les mer om 

og se hvordan kvinnedagen 2014 ble markert ved LAMS.  
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5. Bildeserie: Elevenes egne bilder fra skolen   

 Hver dag siden skolen ble åpnet i 1996 har LAMS vært et symbol på håp i 

landsbyen Sultan Town utenfor Faisalabad i Pakistan. Her kan du se elevenes 

egne bilder fra skolen, slik de selv opplever den.  

 

6. Mangodag på LAMS  

 Liker du mango? Den kalles kongen av frukter. I Pakistan finnes noen av de beste 

mangoene i verden. Sesongen for mangoer er i sommermånedene mai, juni og 

juli. Dette må selvsagt markeres med en egen mangodag. Mangoer er 

kjempegode å spise, men er også morsomme å leke med. Les mer og se flere 

bilder her.  

 

7. Nytt skolebygg ved LAMS: Alma & Selma Block  

 I mai 2014 ble grunnsteinen lagt for et nytt, spesialtilpasset skolebygg for de 

aller minste elevene ved LAMS - Alma & Selma Block. Bygget forventes å stå 

ferdig i april 2015 og vil ha 7 klasserom og huse over 220 elever i alderen 4 til 7 

år. Se bilder fra nedleggelsen av grunnsteinen her. Byggingen av skolebygget er 

godt igang og kan følges i dette fotoalbumet der nye bilder legges ut 

regelmessig.      

 

8. Rubab intervjuer elever, lærere, foreldre og andre om Alma & Selma Block  

 Rubab, elev i 9. klasse ved LAMS, fikk sitt store gjennombrudd som journalist i 

2014. Gjennom en rekke videointervjuer har Rubab introdusert oss til  hva 

elever, lærere, foreldre, arbeidere og andre synes om LAMS og det nye 

skolebygget. Her kan du se noen av intervjuene igjen:  

o Rubab intervjuer lærere 

o Rubab intervjuer entrepenøren som bygger det nye skolebygget 

o Rubab intervjuer arbeidere 

o Rubab intervjuer tre elever 

o Rubab intervjuer tre lokale jordbrukere 
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o Rubab intervjuer fem av de yngste elevene ved LAMS 

o Flere videoer fra LAMS er tilgjengelige her 

 

9. Sommerleir ved LAMS  

 I sommermånedene juni og juli arrangeres hvert år en sommerleir ved LAMS. 

Mens vanlig skole har sommerferie, samles elever til lek og morro (og litt læring) 

i uformelle omgivelser. Suksessen fra året før med ABall1 (en norsk oppfinnelse) 

ble gjentatt, i tillegg til en rekke andre aktiviteter. Se flere bilder fra 

sommerleiren her.  

 

10. LAMS elever krever #BringBackOurGirls  

 Sammen med resten av verden, krever elever ved LAMS at de kidnappede 

elevene i Nigeria blie løslatt. Barn, både jenter og gutter, skal være trygge på 

skoleveien og mens de oppholder seg på skolen sin. Nigeria og Pakistan er 

kanskje langt fra hverandre, men kampen for retten til skolegang er den samme, 

og jentene ved LAMS ble opprørte over nyhetsmeldingene om sine medsøstre i 

Nigeria. #BringBackOurGirls. Her kan du se flere bilder.  

   

  

Listen med høydepunkter fra 2014 fortsetter under bildene. 
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Flere høydepunkter fra 2014 

 

11. "Årets bilde/video" tildelt NRK reportasje om LAMS  

 LAMS gratulerer NRK journalist Arne Sørenes med prisen "Årets bilde/video" for 

videoreportasjen han lagde etter et besøk ved LAMS i april 2013. Prisen ble delt 

ut av Oppland journalistlag. Reportasjen "Filleryer sikrer utdanning for jenter i 

Pakistan" ble vist på Søndagsrevyen 14.april 2013 og du kan se den igjen her. 

 

12. Gratulerer med 18-årsdagen, LAMS  

 18 år siden, 5. oktober 1996, åpnet LAMS sine dører for sine aller første elever. 

Elever, lærere og rektor feiret bursdagen ved å minnes hvordan dette eventyret 

begynte. I dag går over 650 elever på LAMS skolen og hundrevis av tidligere 

elever nyter godt av de mulighetene LAMS har gitt dem i livet. Se bilder fra 

feiringen her.  

  

o Grunnleggeren av LAMS, Yawar Bokhari, forteller om hvordan LAMS-

eventyret begynte 

o Pakistans nasjonaldag, 14. august, landets 67. bursdag, ble også feiret  

  

13. Bildeserie: Kunstdag ved LAMS 

 Ved LAMS står kunst og forming sentralt i undervisningen. Betydelige ressurser 

brukes på at elevene skal uttrykke seg ved å tegne, forme og finne andre 

kreative løsninger for å utrykke seg. Her kan du se bilder fra kunstdagen ved 

LAMS.  

 

14. Bildeserie: Slik kommer vi oss til skolen  

 Inspirert og fascinert av en artikkel om 25 av de farligste og uvanligste måtene å 

komme seg til skolen på i verden (se BoredPanda sin artikkel her), elever ved 
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LAMS ville vise hvordan de kommer seg til skolen sin hver dag. Bildene ble tatt 

midt i regnsesongen (monsoon), så flom og vann overalt gjør det litt mer 

utfordrende å komme seg til skolen. Men mest av alt, så gleder elevene seg til å 

komme på skolen - se bildene her. 

 

15. Stars of LAMS: Ramzana, Anam og Nabila  

 I hele 2014 har vi fortsatt serien med Stars of LAMS (stjerner av LAMS) der elever 

forteller litt om seg selv, sin familie og hva de liker ved LAMS. Ramzana, Anam 

og Nabila er tre av mange stjernene som ble presentert i løpet av året. Flere 

stjerner finner du på Facebook-sidene våre. 

 

16. LAMS feirer fredsprisen og lar seg inspirere til videre kamp for barns rettigheter, 

spesielt jenters rett til utdannelse  

 Elever og lærere ved LAMS var tidlig ute og gratulerte årets fredsprisvinnere, 

Malala Youufzai og Kailash Satyarthi, for deres kamp for barns rettigheter. På 

LAMS forsetter vi daglig arbeidet med å sikre jenters rett til utdanning og en 

verdig framtid der de selv setter premissene for livene sine. Her kan du se noen 

av de sakene der LAMS ble omhandlet i media ifm fredsprisutdelingen  

o Inge Aarhus: "Fillerya som gir utdannelse" (kronikk i Lillehammer-avisa, 

GD) 

o Laila Bokhari: "Malala kan lokke frem jentestemmer" (intervju 

i NTB/Dagens Næringsliv) 

o Amar Bokhari: "Malala er et symbol" (Lillehammer-avisa GD) 

o NRK Oppland/Hedmarks radiointervju om LAMS og fredsprisen 

o Elever ved LAMS "Vi er alle Malala" (NRK)  

 

17. Videoer fra LAMS  

 En rekke videoer er blitt filmet i løpet av året 2014. Her har vi valgt ut noen få 

som vi synes er ekstra morsomme:  

o Førskoleelevene Bisma og Mahnoor synger en barneregle om 

sommerfugler 
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o Førskoleelever synger den kjente barnesangen "twinkle, twinkle, little 

star" 

o Elever diskuterer betydningen av utdanning 

o Rubab og rektor ved LAMS viser frem skolen 

o Møt lærere ved LAMS 

o Gjensyn med tidligere Stars of LAMS 

o Mange flere LAMS-videoer kan sees her 

 

18. Studietur til kulturbyen Lahore  

 Etter et tre års forbud mot studieturer, pålagt av regionale myndigheter, kunne 

LAMS elever i 2014 endelig reise med buss de 2-3 timene det tar til Lahore, 

Pakistans kulturhovedstad som også betegnes som byen av hager. Se bilder fra 

turen her. Og da elevene kom tilbake, hadde de selvsagt mye å snakke om. Se 

videoen her.  

  

 

19. LAMS elever og lærerer sørger over det tragiske angrepet på skolen i nordvest-

Pakistan  

 Nyheten om det tragiske angrepet på en barne- og ungdomsskole i Peshawar, i 

det nordvestlige Pakistan, der over 140 elever og lærere ble drept, ble mottatt 

med skrekk og gru på LAMS. En sørgestund ble arrangert på skolen der elever og 

lærere deltok. Samtidig var angrepet en påminnelse om å ikke ta retten til 

utdannelse for gitt, og at kampen for at jenter og gutter skal kunne få gå på en 

trygg skole fortsetter hver dag. LAMS, i samråd med lokale skolemyndigheter, 

har tatt nødvendige forhåndsregler for å sikre skoleområdet.  

o LAMS ble også trukket frem i norske medier ifm disse hendelsene, og 

Laila Bokhari ble intervjuet i Dagsrevyen 16. desember 2015, samt i TV2 

God Morgen og TV2 Nyhetskanalen. 

 

20. Årets julegave fra elevene ved Solvang Skole i Øyer  

 Helt på slutten av året mottok vi en fantastisk nyhet fra Solvang Skole i Øyer, 

https://www.facebook.com/video.php?v=867300833294430
https://www.facebook.com/video.php?v=867300833294430
https://www.facebook.com/video.php?v=888954361129077
https://www.facebook.com/video.php?v=891338254224021
https://www.facebook.com/video.php?v=891707800853733
https://www.facebook.com/video.php?v=892422830782230
https://www.facebook.com/LAMS1996/videos?ref=page_internal
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.861776273846886.1073741971.143620508995803&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.861776273846886.1073741971.143620508995803&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.861776273846886.1073741971.143620508995803&type=1
https://www.facebook.com/video.php?v=862723327085514
https://www.facebook.com/video.php?v=862723327085514
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.892871017404078.1073741982.143620508995803&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.892871017404078.1073741982.143620508995803&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.892871017404078.1073741982.143620508995803&type=1
http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19121614/16-12-2014#t=28m24s
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.901018733255973.1073741987.143620508995803&type=1


 

rett nord for Lillehammer: Elevrådet ved skolen hadde bestemt at årets julegave 

fra elevene skulle gå til LAMS og kampen for jenters rett til utdannelse. Inspirert 

av fredsprisvinnerne, men også bevisst over hvor heldige de er for å bo i et land 

der barn og unge kan gå trygt på skole, bestemte elevrådet seg for å gi bort kr 

5.000 til LAMS. Alle oss på LAMS er rørt og takknemlige over denne gaven og 

omtanken fra elevene i Øyer, og ser frem til å knytte enda tettere bånd med 

elever og lærere ved Solvang Skole i tiden fremover.  

o Takkevideo fra elevene ved LAMS 

 

 

Gikk du glipp av tidligere utgaver av LAMS Nyhetsbrev?  

 

Her finner du alle nyhetsbrevene som er utgitt:  

  

fredsprisen 2014 (desember) 

oktober 2014 

mai 2014 

høydepunkter fra 2013 

julen 2013 

november 2013 

september 2013  

august 2013 

 

Hva er en LAMS Ambassadør? 

   

Ambassadørordningen ble startet opp i 2013 for å gi støttespillere av LAMS i Norge en 

mulighet til å bidra til langsiktig drift og fremgang i skoleprosjektet. Målet er å få minst 

100 LAMS Ambassadører. Per i dag er vi ca 50. Under følger mer informasjon om 

ordningen og hvordan du kan bli med. Del gjerne med andre interesserte. 
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Ved å være en LAMS Ambassadør er du med å videreføre og videreutvikle visjonen om 

at jenter skal ha rett til en god utdanning og dermed utvide deres framtidsmuligheter. 

  

Siden 1996 har LAMS markert seg som en pioner innen likestilling med svært positive 

ringvirkninger for lokalsamfunnet i Sultan Town utenfor Faisalabad i Pakistan. LAMS har 

i dag nærmere 700 elever, fordelt på 12 klassetrinn. Hvert år uteksamineres over 20 

jenter fra videregående på LAMS. Av disse fortsetter mange med bachelorgrader ved 

lokale universitet, og flere har i dag høy utdanning som gir nye og utvidede 

jobbmuligheter. Disse er i dag unge kvinner fulle av selvtillit og kunnskap, noen jobber 

som lærere, andre som bankfunksjonærer, leger, helsearbeidere osv. Mange av jentene 

er de første i sine familier som kan å lese og skrive. 

  

LAMS ble startet av Yawar Bokhari, forretningsmannen, humanisten og feministen som 

ønsket å gi noe tilbake til byen der han drev filleryefabrikken. Mens filleryene selges til 

Norge og Sverige, bidrar overskuddet fra fabrikken uavkortet til å sikre det økonomiske 

fundamentet i skoledriften. LAMS er et levende eksempel på hvordan en person kan 

endre et helt lokalsamfunn. Med inspirasjon fra norsk likestilling, dugnadsånd og 

utdanningssystem, ble drømmen om LAMS en virkelighet, og åpnet dermed for at flere 

tusen jenter fikk og får muligheten til å være utviklingsbærere, endringsagenter og 

rollemodeller i Pakistan. LAMS drives i dag av en stiftelse med frivillige bidrag. 

  

En av bærebjelkene i LAMS-eventyret er dugnad. Som LAMS Ambassadør kan du bli med 

andre på et stort, unikt dugnadslag. Du er med på å sikre kvalitetsutdanning og en 

fremtid for tusenvis av jenter ved LAMS, bidra til bærekraftige og framtidsrettete 

arbeidsmuligheter for jenter etter endt utdanning, samt å ta globalt samfunnsansvar. 

  

Ambassadørene for LAMS er skolens beskyttere. Du vil bli holdt fortløpende oppdatert 

på skolens aktiviteter og planer, samt at du alltid vil være hjertelig velkommen til å 

besøke LAMS i Pakistan. Ansvaret som ambassadør er todelt. For det første er du med 

på å forankre kvaliteten på utdanningen ved LAMS og følgelig sikre Sultan Town-

jentenes fremtid. Dette gjøres gjennom et økonomisk bidrag til skolen over en periode 

på tre år. For det andre ønsker vi at du sprer ideen om LAMS videre, slik at dette 

initiativet kan inspirere til lignende tiltak, også i andre land.  

  

Du er samtidig med i et spennende nettverk av mennesker som bryr seg og legger en 

innsats i noe mer enn seg selv, en universell praktisk arena for gjensidig læring og 

engasjement. LAMS trenger gode støttespillere og nye ideer – LAMS trenger deg som 

tror på forandring! 

  



 

Har du spørsmål om det å være LAMS Ambassadør, vil vite mer, eller har tanker eller 

ideer om hvordan du kan bidra til å støtte LAMS, så vil vi gjerne høre fra deg. Ta 

kontakt! 

  

Takk for at du støtter LAMS! 

 

 

LAMS er registrert i Norge som:  

Stiftelsen Laila og Amars skole og college for jenter 

Hammersengveien 49, 2618 Lillehammer 

Organisasjonsnummer: 982405955 

E-post: stiftelsen.lams@gmail.com 

Kontonummer for bidrag: 6188.56.69742 
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