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Årsberetning 2006 
 
Årsberetningen er delvis en gjennomgang av planene som ble lagt på 
årsmøtet i 2006.  Mye av dette har vi klart å gjennomføre, andre 
oppgaver ligger fremdeles på vent, og det dukket også opp uventede 
overraskelser. 
 
Styrets medlemmer 2006 var : 
Faisal Aligas (leder), Liv Toril Aligas (nestleder og sekretær), Niels Johan 
Knudsen, Hilde Eskild og Johan Knudsen. 
Varamedlemmer var : Jo Eskild og Barbro Knudsen 
 
 
 
Bygging av toaletter 
Toalettene til elevene står nå helt ferdigstilte med vegger, tak og dører og 
fungerer som de skal.  I tillegg er det ferdiggjort et toalett til lærerne 
også. 
 
 
Lærerrom 
Vi ønsket å hjelpe lærerne med et rom de kunne gjøre forberedelser i og 
ha et sted til hvile mellom undervisningstimene.  Dette er ikke blitt gjort 
eller påbegynt fordi vi ikke har hatt økonomiske midler. Lærerne har også 
gitt oss tilbakemelding på at dette ikke er av viktigste prioritet og at Isha 
heller bør prioritere klasserom til elevene først. Vi har valgt å følge denne 
anbefalingen. 
 
 
Vanntank 
Det har vært en vanntank til salgs i området som koster 1700 dollar  
(ca 12.000 nkr).  Å bygge en ny koster litt mindre men tar tid. Vi har 
heller ikke fått nok penger til å betale for dette.   
 
 
Lønn 
2 lærere, en rektor/lærer og koordinator Mahad har fått økte lønninger 
som planlagt for hele 2006. 
 
 

http://www.isha.no/index.php?PHPSESSID=ad36e5c781b76d64920aacf77c8ccc65�


Nye lærere 
Det har ikke vært mulig å ansette flere lærer ved skolen på grunn av 
plassmangelen. 
 
Nye klasserom 
Ett nytt klasserom er påbegynt og grunnmuren er ferdig.  
Det kan kanskje virke som mange planer ikke har blitt utført pga 
pengemangel , men det er bare delvis sant.  Vi har fått en liten økning i 
faste givere og har i tillegg fått endel engangsbeløp.  Men Somalia i 2006 
var preget av mye uvær. Det har vært store nedbørsmengder, 
oversvømmelse og ødeleggelser.  I september mistet hele skolen taket og 
den ene veggen på grunn av storm. Heldigvis klarte lærerne å leie et 
lokale til elevene slik at skolegangen gikk som normalt. Vi sendte ned mye 
penger for å få fikset skadene og for å betale leie av lokale. 
 
 
 
Basar 
I begynnelsen av 2006 ble vi kontaktet av avdelingsleder Thomas Gulla på 
Snøkrystallen i Presteheia barnehage.  Han ønsket å dra Isha med i et 
innsamlingsprosjekt på avdelingen. Målet var at barna skulle lære om en 
annen kultur, bli kjent med sin egen kultur og samle inn penger til et 
betemt prosjekt. De ville gjerne samle inn penger til Isha og lære om 
Somalia.  Prosjektet ble gjennomført i oktober 2006 med 3 uker 
informasjon, lek, besøk av somaliske elever osv som ble avrundet med en 
stor basar og salg av mat hvor alle pengene gikk til Isha.  Det ble en stor 
suksess. De samlet inn 7988 kr. 
 
 
 
Profilering utad 
Faisal har i løpet av høsten vært endel rundt og holdt foredrag om 
Somalia som representant fra Isha. Det har ført til at vi har fått mange 
nye interessante kontakter og vi håper å kunne samarbeide videre med 
noen av disse. Som et resultat av dette, meldte vi Isha inn i Forum Sør.  
Dette er en organisasjon der alle hjelpeorganisasjoner i sør forenes og 
utveksler erfaringer og har et faglig samarbeid. Vi håper at flere vil få 
øynene opp for Ishas arbeid og at vi kan få inspirasjon og motivasjon til å 
fortsette arbeidet. 
 
 
 
Økonomi 
   
Sum Faste givere   31 350   
Basar     7 988   
Sum Engangsbeløp   10 000   
Total inntekt 2006   49 338   



   
Sum Lønn   21 423   
Sum Utlegg   11 945   
Total utgift 2006   33 368   
 
 
 
Plan 2007 
 

• Fullføre bygging av 2 klasserom 
• Ansette 2 nye lærere 
• Bygge lærerrom 
• Ordne med vanntank 
• Fortsette å lønne lærere, rektor, Mahad og vaktmester 
• Søke om økonomisk støtte fra UD og Norad  
• Samarbeid med somalisk kvinneforening i Dharkayn som jobber 

aktivt mot omskjæring av kvinner. 
 

Hvis noen av giverne har lyst til å bidra litt ekstra med penger til noe av 
dette kan det øremerkes midler til f.eks :  

 
• 500 kr : lønne en lærer en måned 
• 200 kr : 10 store murstein til veggbygging 
• 100 kr : lønn til to bygningsarbeidere for en hel dag  

Vi takker alle for året 2006 og for at dere tror på vårt arbeid og 
engasjement.  

Samtidig oppfordrer vi dere alle til å spre informasjonen om Isha videre til 
venner, familie, naboer, kolleger og bekjente. Ved å hjelpe barn med 
skolegang holder vi islamske fundamentalister på avstand.  

Utdanning er måten å bekjempe dette problemet på. 

Vårt motto for 2007 blir : “pen instead of gun”  

 
 
 
 


