
UTBILDNINGSPROJEKT
En idé om utveckling av unga människor och en tro på framtiden.
Hjälp oss att hjälpa andra.



Hjälp oss att 
hjälpa andra

Bakgrund för 
projektet
Under 2012 kom Glada Hudikskolan i Hudiksvall 
i kontakt med barnhemmet BaanChivitMai som 
ligger utanför staden ChangRai längst upp i nor-
ra Thailand vid gränsen till Burma. I våra samtal 
med varandra kände vi ett gemensamt engage-
mang för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Vi 
pratade om hur barnen i Sverige växer upp jäm-
fört med hur många barn i Thailand har det och 
framförallt de barnen som kommer till BaanChiv-
itMai. När vi skildes åt den första gången så 
bestämde vi oss för att träffas igen. På varsitt håll 
och via mejlkontakt funderade båda parter på 
hur ett eventuellt samarbete mellan skolan och 
barnhemmet skulle kunna se ut och vilka behov 
som fanns. Vi träffades igen och var ense om att 
behovet av utbildning är stort och framförallt med 
fokus på framtiden och vuxenlivet.
 

Framtidstro genom 
utbildning
Barnen som kommer till barnhemmet har det 
bra så länge de bor kvar där men det finns in-
get självklart och organiserat ”nästa steg”. Vad 
händer, vad ska de göra och vart ska de ta vägen 
när de blir äldre och det är dags att flytta ut? Det 
har visat sig att många tvingas flytta tillbaka till 
sina hembyar som ligger mycket isolerade. Det 
begränsar både deras framtidsmöjligheter och 
utsikterna att leva ett någorlunda modernt liv.
Skolorna i området saknar ofta status och barnen 
får inte alltid den utbildning och de möjligheter 
som krävs för att det ska kännas lockande och 
meningsfullt att ta ”nästa steg” in i vuxenlivet.
Vi är övertygade om att utbildning är en nyckel-
faktor som kraftigt ökar barnens möjligheter till ett 
meningsfullt arbete och ett gott liv i vuxen ålder.



Kunskap ger nya 
förhoppningar och 
möjligheter
Glada Hudikskolan vill, tillsammans med 
BaanChivitMai, skapa dessa möjligheter genom 
att starta ett utbildningsprojekt vars mål är att lära 
barnen läsa, skriva och tala engelska samt göra 
det med hjälp av modern teknologi och en gedi-
gen IT-kompetens.

Engelska och IT är 
avgörande
Undervisningen i engelska kommer Glada Hudik-
skolans språklärare att bedriva tillsammans med 
barnhemmets föreståndarpar. 
IT-kompetens är viktig för alla, därför vill vi använ-
da modern teknologi som huvudsakligt verktyg i 
utbildningen och sprida erfarenheter och kunska-
per inom området till barnen på BaanChivitMai.
 

Du behövs
Glada Hudikskolan bidrar med språklärare och 
ansvarar för utbildningens upplägg och innehåll. 
Regelbundna resor för uppföljningar och utvär-
dering av projektets framåtskridande kommer att 
genomföras. 
Projektstart är hösten 2013.
För att kunna finansiera inköp av teknik och andra 
läromedel behöver vi även Dig. Vi tar tacksamt 
emot bidrag som kan sättas in på bankgiro nr. 
168-5270, kom gärna ihåg att skriva avsändare.



Vilka är vi?
BaanChivitMai

BaanChivitMai har funnits i över 20 år, driver två 
barnhem och är en fristående lokal hjälpverksam-
het i Thailand.  Genom BaanChivitMai som betyder 
“hem för nytt liv” får utsatta barn och ungdomar 
någonstans att bo och möjlighet till viss skolgång.
Så gott som alla barnen kommer från olika mi-
noritetsgrupper som lever i bergsbyarna.
På hemmen bor ett 80 tal barn i åldrarna 3-20 år 
och de går i förskola, grundskola och gymnasium 
på de statliga skolorna I regionen. 
Barnhemmen fungerar som en familj, med 
föreståndarna som föräldrar. Alla hjälps åt med 
städning, matlagning och annan skötsel. Att åter-
upprätta människovärdet för barnen är en grund-
sten i verksamheten.
Barnhemmen drivs av en thailändsk stiftelse och 
lever helt på gåvor och bidrag, i styrelsen finns 
både thailändare och skandinavier representerade.
Det finns starka band mellan BaanChivitMai, Sver-
ige och övriga Skandinavien.
Då det svenska kungaparet var på officiellt stats-
besök i Thailand så ingick ett besök hos oss på 
barnhemmet.
Vi ser stora möjligheter till utveckling av vår verk-
samhet då det gäller barnens utbildning och vårt 
samarbete med Glada Hudikskolan. Vi hoppas 
verkligen att detta utbildningsprojekt kan bli 
verklighet och komma igång redan nu till hösten.

BaanChivitMais svenska representanter är 
Inge och Madeliene Ekelyck +46 (0)733581984, 
info@bcmthai.com

Läs mer på: 
www.bcmthai.com
Vi finns även på facebook

Vilka är vi?
Glada Hudikskolan

Vi är en utbildningsorganisation som driver en grund-
skola och en gymnasieskola i Hudiksvall. Vår profil 
är vår ledarskapsutbildning där fokus ligger på att 
eleverna får lära sig att leda sig själv med hjälp av   
medvetna val och egna beslut.  
Idag har vi 440 elever med närmare femtio anställda 
lärare och annan personal. 
Vi har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete med 
barn och ungdomar i såväl sociala projekt som i vår 
nuvarande skolverksamhet. Vår människosyn är i 
grunden mycket positiv och förväntansfull. Vi vet av 
erfarenhet att med ömsesidig respekt och bra under-
visningsmetoder lär sig unga människor nya saker 
samt utvecklas och växer som människor.
Vi har blivit ett nationellt föredöme och är utsedd till 
en av Sveriges bästa skolor genom en anmärknings-
fri rapport från Skolinspektionen och SIQ.s kvalitet-
sutmärkelse; Bättre Skola som vi fick ta emot 2010. 
Vi har även blivit nominerade till “Årets Företagare” i 
år och vi är ett Gasellföretag.
Vår ambition är att det vi har lyckats med här hemma 
ska vi också lyckas med i Thailand, engagemanget 
är stort och vi är angelägna om att komma igång så 
fort som möjligt.

Glada Hudikskolans representant är 
Anita Westerberg +46 (0)703728558, 
anita.westerberg@gladahudikgymnasiet.se

Läs mer på: 
www.gladahudikskolan.se och 
www.gladahudikgymnasiet.se

facebook.com/gladahudikskolan och 
facebook.com/gladahudikgymnasiet 

En viktig samarbetspartner för projektet är Lars 
Högberg, vd på Colar. Lars har i många år följt och 
varit engagerad i BaanChivitMai. 
Tel: +46(0)705545050
Mail: lars@colar.se


