Swedish Community School i Addis Abeba är en liten skola med en 70-årig historia på nacken. Barnen
kommer från hela världen och undervisas på engelska. I dagsläget har skolan ca 135 elever från
förskolan upp till årskurs 7.
I augusti fick skolan en ny rektor med lång erfarenhet av svenska skolor utomlands; Per Jonsson. Med
honom följde också möjligheten för Swedish Community School i Addis Abeba att få delta i SUF-OS.
En alldeles ny erfarenhet för vår lilla skola, dels att få vara i ett större sammanhang och dels att även
få testa på friidrott. Nya friska vindar blåste plötsligt i Addis!
Under september månad pågår fortfarande regnperioden i Etiopien och vindarna är kalla. Nu kom en
ny vind; varm och spännande! Ingen av eleverna hade någonsin hoppat längdhopp, höjdhopp eller
sprungit 60 meter! Skolan hade inte ens en längdhoppsgrop eller höjdhoppsställning. För att inte tala
om madrass! Det krävdes en hel del arbeten för att ens kunna komma till start. Men med gott
samarbete och mycket uppfinningsrikedom löste sig det praktiska.
Att snickra ihop en höjdhoppsställning när man aldrig har sett en är inte det lättaste. Per fann på råd
och visade. Ihop tejpade plaströr fick bli ribban och två nyinköpta madrasser blev höjdhoppsmattan.
Avstampsplankan för längdhoppet fick flyttas flera gånger eftersom barnen hoppade längre än vad
vaktmästaren ens hade kunnat drömma om. Fotbollsplanen fick bli löparbanorna för 60 meter och
400 metersloppen. Vi kastade tennisbollarna på vår tennisplan och alla var väldigt glada och
uppspelta. Trots regnperiod hade vi sådan tur med vädret att vi blev tvungna att avbryta och
fortsätta tävlandet under den kommande skolveckan. När den afrikanska solen lyser värmer den gott
och det blir oerhört varmt. Inte ens SUF-OS kan förändra det.
Om två veckor stundar en av våra återkommande familjedagar. En av höjdpunkterna under denna
dag blir vår egen prisutdelning. Alla deltagare från förskoleklassen till årskurs 7, kommer att föräras
SUF-OS diplomet samt egenhändigt inköpta medaljer. Vår lilla skola har fått ännu en tradition att fira
och OS -gemenskapen är värd att fira den också för en liten unik skola som vår.
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