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Sjuksköterskan presenteras 
 

Under de båda pandemiåren 2020 och 2021 har Hand till Hands 

skolprojekt i skolan Gorgi Sugarev i Bitola i Nordmakedonien, 

som Stiftelsen Brödet dessförinnan stött ekonomiskt, inte kunnat 

genomföras. Att undervisningen legat nere har fått flera negativa 

konsekvenser, bl.a. har flera unga tonårsflickor fött barn i alltför 

tidig ålder. Nu storsatsar man glädjande nog på ett hälso- och 

sexualundervisningsprojekt som Hand till Hand initierat. Inför 

vårterminen 2023 har de driftiga projektledarna Maria och 

Thomas Rosengren tillsammans med skolans psykolog, kurator, lärare och en romsk sjuksköterskestudent utformat 

ett gediget hälso- och sexualundervisningsprojekt som nu kommit igång. Skolans elever kommer så gott som 

uteslutande från romska hem på stadens sluttningar där förhållandena är tämligen usla. Många saknar rent vatten. För 

att eleverna ska ta till sig kunskapen snabbare används sång, teckning, praktiska övningar och berättelser. 

Undervisningen börjar från grunden för de yngsta eleverna och läraren har satt upp en tecknad bild av artiklar 

(tandborste, tandkräm, tvål o.s.v.) som behövs för att göra sig redo på morgonen innan man går till skolan. En elev 

får gå fram till svarta tavlan och peka ut de olika föremålen, som övriga elever ritar av, varefter de får gå fram och 

hålla upp sina teckningar. Eleverna får sedan en egen necessär med detta innehåll. De får först lära sig i skolan hur 

allt används, innan necessären får tas med hem. Projektet omfattar sex klasser i årskurs 2,3 och 4. Under första 

lektionen var även utbildningschefen, rektorn, psykologen och sjuksköterskan närvarande. Eleverna tycker om dessa 

lektioner. Man har fortsatt med att informera om hur man kan sköta sig om man blir förkyld och att kroppen då t.ex. 

behöver extra mycket vätska. Sedan ska man undervisa om de olika kroppsdelarna. Skolledningen är mycket glad 

och tacksam för projektet och alla arbetar entusiastiskt och helhjärtat, berättar Maria, som också framför en varm 

hälsning till Stiftelsen Brödet som bekostar 50% av kostnaden för projektet. 

                Maria och Thomas längst till höger 

Stiftelsen Brödet tackar i sin tur alla understödjare genom oss                                    

i styrelsen, Arne, Elisabeth, Gloria, Ivar, Lena, Roger  
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