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PN-Nytt nr 1
Hej
Du får härmed det första informationsutskicket från Projekt Nepal. Om du i fortsättningen inte önskar få detta
utskick - var god meddela mig så stryker jag dig från maillistan. (Ni som får detta via brev vill jag gärna ha
e-mailadresser ifrån)
PÅ GÅNG:
Seminarium:
Hansi Gelter och Arne Forsman, lärare på Projekt Nepal 2000, berättar och visar dia och video om årets resa.
Onsdag 12/4 kl 15.00 i Biologisalen, D419, LTU. Alla välkomna. Projekt Nepal2000 studenterna kommer även
att hålla en öppet föredrag om årets resa någon gång i maj.
Projekt Nepalförening:
Vi har bildat en intresseförening för Projekt Nepal där studenter som genomgått kursen, bidragsgivare,
intresseskolor m.m. kan vara medlemmar. Alla som donerat eller avsätter del av lön blir automatiskt medlem.
Övriga betalar 100:- per år. Pengarna går direkt till Projekt Nepals fadderskola. Föreningen är ideell och inga
administrativa kostnader tas ut av bidrag och gåvor. Till föreningen har knytits två professionella revisorer,
anställda vid universitetet. En rejunion-träff för medlemmar planeras i Juni.
Intresseskolor:
Ett flertal skolor har anmält sitt intresse att vara med i Projekt Nepal:
Långskataskolan, Piteå
Furuparkskolan, Luleå
Funäsdalens skola
Ängskolan, Överkalix
Montessoriklasserna på Tunaskolan, Luleå
Svarlåskolan, Boden
Fler är ev. intresserade.
Insamlingar skolor:
Montessoriklasserna på Tunaskolan 800+500:- Svartlå, Boden 3000:Insamling på Institutionen för lärarutbildning: I dag är 20 lärare med och avstår en del (10-50:-) av sin
månatslön till Projekt Nepal. Pengarna (totalt 360:-per månad) dras automatiskt varje månad. Vi ser gärna att
flera deltar (även andra institutioner och arbetsplatser).
Projekt Nepal har nu ca 23 000:- innestående via insamlingar.
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SIDA-ansökan:
En ansökan till SIDA kommer att göras där medel sökes till fadderskole-projektet. Eftersom SIDA betalar 5x
egna resurser kan vi räkna med ca 100 000:- från SIDA.
Fadderskola:
Projekt Nepal har adopterat en fadderskola: Bal Udyan Secondary boarding school i Kathmandu. Vår ambition är
att via IT-satsning på skolan öppna en kommunikationslänk mellan svenska skolor och fadderskolan.
Fadderskolan kommer att utvecklas till Nepals första miljöskola och visionen är att de svenska skolorna samt
besökande lärarkandidater deltar i miljöutvecklingen av skolan. Skolan kommer sedan att bli en förebild för
miljöundervisning i Nepal. Även pedagogiskt arbete och IT-pedagogik är önskvärt enligt rektorn. Vi kommer
initialt att bistå med pedagogisk utveckling samt ekonomiskt stöd så att skolan kan överleva. Framtida mål är
att bilda en stiftelse som friköper skolan från markägaren.
Nomineringar:
Projekt Nepal är nominerad som en av tolv kandidater till Utbilndingsakademins stipendium på 100 000 kronor.
Beslut om fördelning och tilldelning bestäms i Stockholm under maj månad. Ev prispengar går oavkortat till
projektet. Håll tummarna. Hansi Gelter, initiativtagare till Projekt Nepal, har även varit nominerad till Luleå
tekniska universitets tre stora pedagogiska priser (3 x 60 000:-). Priserna föll dock till Ma-institutionen och
språkinstitutionen. Kanske ett annat Œå?
Projekt Nepal 2001
Till nästa års resa vill en frilansande filmfotograf Mikael Johansson följa med och dokumentera Projekt Nepal.
resan kommer även att få en miljöprofil (se vision nedan).
Framtida visioner:
Projekt Nepal kommer att adoptera en bergsby och utveckla den till en eko-by. Via miljöutveckling (Tillsammans
med ACAP m.fl. lokala miljöorganisationer) vill vi förbättra t ex lodgernas enerianvändning och avfallshantering.
Vi vill introducera enkla mulltoaletter, komposter, effektivare spisar, alternativa energikällor m.m. Visionen
innebär att hela Luleå tekniska universitet samt intresserade företag och organisationer är delaktiga i
miljöarbetet. T ex kan examensarbeten inom teknisk fakultet handla om miljö-teknikutveckling etc.
Internationaliseringsgruppen och miljöprogramansvarig vid LTU är possitiva. Idéer och förslag välkomnas varmt.
Företag som vill sponsra miljöarbetet sökes!
Mer information se Projekt Nepals hemsidor: http://welcome.to/ProjektNepal
För Projekt Nepal
Hansi Gelter
11/4 2000
Sidan Uppdaterad 2003-03-18 av Hansi Gelter © Copyright
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