Sommarkurs Kenya 7,5 hp
Grundskola F-3, 4-6 och ÄLP samt YRK (beroende på inriktning)

Boende
Ni bor i lägenhet i Ngong town, utanför Nairobi. Ni delar rum och kostnaden är ca 3000 kr/mån. Några
YRK-lärare har tidigare bott i Eldoret tillsammans med studenter från medicinska fakulteten

Skolor/VFU
·

·
·
·

Ni gör VFU på Calvary Baptist school (grundskola) eller Kenwed Academy (gymnasieskola). Skolorna
ligger i Ngong town, vilket är ca 20 km från Nairobi. Det är gångavstånd till skolorna från boendet.
Grundskolan är en privatskola som finansieras av elevernas skolavgifter. Gymnasieskolan är också privat
men låg skolavgift. Skolan drivs i samarbete med svenska organisationerna Global Relations och
Zelmerlöw & Björkman foundation.
Ni är på plats mellan 07.30 och 17.00 varje dag. Elevernas skoldag är 08.10-15.10 men efter skoldagen
är det idrottslektioner eller andra aktiviteter. Tillsammans med lärarna dricker ni chai på rasterna och
äter i lunchmatsalen.
Det finns datorer och projektor på skolan samt internetuppkoppling. Alla eleverna har läroböcker, penna
och block.

Ev kan placering i Eldoret ske för vissa YRK-inriktningar.

När
Avresa omkring 14/6. VFU under 5 veckor, men den första veckan gör vi olika besök i Nairobi och dess
omgivningar. Det är besök i Kibera, skolor, barnhem, FN och nationalpark.

Hur?
Ni bokar era egna flygbiljetter. Introduktionsveckan medför merkostnader i form av transporter och
inträde/boende i nationalpark.

Kurs
Kursen är en VFU-kurs där studenterna ges möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning i kenyansk skola.
VFU genomförs på liknande sätt som i Sverige. Kursen inleds med introduktion och förberedelse genom
ett par träffar på Campus Valla under vårterminen. Examination genom rapport och seminarium.
Ladda ner kursplanen (pdf)

Praktiskt
Det är stabilt väder i Nairobi i juni/juli vilket är svensk sommartemperatur på dagarna och lite kyligare
kvällar. Troligtvis inget regn. Klädsel för skola, middagar och utflykter. Tänk på att lärare förväntas vara
snyggt och prydligt klädda i Kenya. Inte bara axlar eller kjol kortare än knälängd under arbetstid. Skjorta
för män.
Guideböcker som Rough Guide Kenya eller Lonely Planet Kenya och ordbok Swahili kan vara bra.
Se över ditt vaccinationsskydd och malariaprofylax går att köpa på apotek i Kenya.

Visum
Visum till Kenya köps online före ankomsten. Fyll i ett formulär, ansök om ”single visa” och ”tourism”,
infoga digital bild och betala US $ 51 med kort. Ansökning sker på www.ecitizen.go.ke

Pengar
Kenyanska shillings. Du kan ta ut i bankomat. Valutakursen är ca 100 KES = 10 kr.

Internet
Wi-fi i lägenheten, på caféer och bussar.

Telefon
P-O rekommenderar att du tar med två telefoner, en vanlig och en ”gammal”. Köp kontantkort på plats;
exvis ”Safaricom” för 100 Kshilling.. Obs att abonnemanget måste registeras. Ta med kopia på passet för
detta!

Säkerhet
Normal försiktighet vid resa. Alla studenter ska registrera sig hos svenska ambassaden senast vid
ankomst till Kenya: https://www.swedenabroad.se/sv/söksida/?q=kenya&type=0 Följ UD:s
reserekommendationer för Kenya. Var uppmärksam på publika platser, uppmanar Svenska ambassaden.
Följ landinformation och händelseutveckling i landet.
Ta med kopior på pass, försäkringskort och telefonnummer för att spärra bankkort etc. Lämna också
kopior på detta hemma hos en anhörig.
Information ambassaden i Kenya: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenskamedborgare/kenya/
Anmäl din utlandsvistelse https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/
Reseinformation Kenya https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenskamedborgare/kenya/reseinformation/ambassadens-reseinformation/

Nairobi/Ngong town
Nairobi ligger på ca 1650 m ö h med drygt 4 miljoner invånare. Stort utbud av mataffärer, restauranger,
marknader mm. Ngong town ligger på 2000 m höjd och har 100 000 invånare. Finns en galleria, mindre
matställen, supermarkets mm.

