
Rutiner för sponsorer till S:t Christines elever som går vidare till
en secondary school.

1. Elev från S:t Christine utses. Kriterier: a. studieresultat b. vårdnadshavare 
utan möjlighet att bidra till avgifter, utrustning och böcker.

2. Räkna med 9000:-/år i fyra år (troligen något mindre år 2 och 3).

3. James Ojwang är länk mellan utsedd elev, vårdnadshavaren, skola och 
sponsor i Sverige. James ersättning ca 10:-/timmen.

4. Avgiften till skolan betalas helst via banköverföring från Sverige, antingen via 
sponsorns privatkonto eller via FoK.

5. Kostnaderna för elevens utrustning betalas via FoK:s ordförande Margaretas 
konto till det bankkort James disponerar. Margaretas instruktioner för dessa 
transaktioner, se nedan. James hjälper eleven med inköp och följer med till 
skolan vid skolstarten.

Kontakt med eleven.

1. Frankerade kuvert lämnas till eleven antingen via James eller någon från FoK 
som besöker Kabondo.

2. Vi försöker få kontakt med elevens class teacher för att kunna ha mail kontakt
med hen. Ev. också med rektor och ekonomiansvarig.

3. James kan besöka eleven på ”visitor´s day”.



4. Eleven söker upp James under lov (mitt-termins och mellan terminerna april, 
augusti och december)

5. Läraren och/eller James informerar sponsorn om ev. problem och om något 
måste inköpas.

KOM IHÅG ATT ÅTAGANDET GÄLLER FYRA ÅR.

Vill du veta mera kontakta

Ingrid Marianne Elisabeth

ingrid.odman@telia.com mariannegripman@msn.com e  lisabeth.johnsdotter@gmail.com 

072/747 55 74 076/800 80 38 070/684 94 78

RUTINER FÖR HUR VI ANVÄNDER ICA-KORTET

1. När ni har kontakt med James angående pengar till stipendiaterna vill jag ha kopia på den del
av mejlet där ni talar om för honom hur mycket han ska ta ut från kortet. Ni behöver inte 
ange vad pengarna ska användas till, bara summan i Ksh.

2. Enklast för er är att sätta in pengarna på mitt personkonto i Nordea 4105240826 
(clearingnummer 3300). Ange stipendiatens namn + era egna initialer på betalningsordern. 
Meddela mig när ni har gjort insättningen.

3. Jag för över pengarna till ICA-banken och meddelar James att pengarna finns på kortet och 
ber honom redovisa hur mycket han har tagit ut i Ksh.

4. Jag bokför era inbetalningar och utbetalningarna från kortet. Det blir alltid en differens p g a 
variationer i valutakurserna. Mycket bra om ni också själva håller reda på summorna.

På ICA-kortet finns inget utrymmer för kredit. Om det inte finns pengar på kortet går det inte att göra 
uttag. Därför är det viktigt att jag får information enligt ovan.

Hör av er om ni har några frågor!

Margareta

margareta.rullbo@gmail.com

076/106 52 09
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