
 

U-prosjekt Gi av deg selv – 
dagen  

Ingen kan  
gjøre alt -  
alle kan  

gjøre noe 

Ungdom 
Utvikling 

Utdanning  
Ullern 

 U-prosjektet er Ullern videregående 
skoles eget humanitære prosjekt. 
Siden 2008 har elever på Ullern 

vært med å bygge, drive og støtte 
jenteskolen “Prosperity” i Sierra 

Leone. Prosjektet er elevdrevet – fra 
elever til elever.  I tillegg til å hjelpe 
jenter i Sierra Leone er det også et 

mål for prosjektet å engasjere 
elevene på Ullern og at alle skal 

lære mer om utdanning for jenter 
og utviklingsspørsmål. I tillegg til gi 

av deg selv-dagen er det flere 
arrangementer gjennom året: U-
kake selges hver fredag og alle 

flasker på skolen pantes til 
prosjektet (U-pant). I tillegg har vi  
vårfestival, kick-off, Valentines day 

og Lucia-feiring.  

 

Den viktigste dagen for  

u-prosjektet hvert år er  

“Gi av deg selv-dagen”  som 
går av stabelen I desember 

hvert år. Ideen er at hver elev 
skal gi litt av seg selv – en 
arbeidsdag – for å hjelpe 

unge jenter slik at de kan få 
en utdanning og et bedre liv. 
Pengene som eleven tjener 
denne dagen går direkte til 
jenteskolen “Prosperity”  Bli med – 

 hjelp jentene på  
Prosperity til en 

bedre fremtid 
gjennom utdanning 
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� � 

Ullernchasseén 66 
0379, Oslo 

Tlf. 22517900  ullern.vgs.no  

 



 
 
 

Q&A 

Prosperity Girl´s High School, Sierra Leone 
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I 2009 ble Prosperity Girl´s High School grunnlagt 
i Rotifunk i Sierra Leone. Da hadde Ullern vgs 
vært med å bygge opp en gammel skolebygning 
som hadde blitt helt ødelagt under borgerkrigen. 
Siden den gang har det kommet mange flere 
skolebygninger, sanitæranlegg, toaletter samt en 
brønn. Nå bygges det også et internat slik at jenter 
som bor langt unna kan bo trygt på skolen. Ullern 
samarbeider med Eikeli vgs om prosjektet.  

I dag er det ca 250 jenter som går på Prosperity. 
Skolen er blitt en stor suksess, og jentene som går 
der får meget gode resultater, faktisk best i hele 
regionen!   

Utdanning for jenter er noe av det mest 
kraftfulle for å bidra til utvikling. En jente som får 
gå på skole, får høyere inntekt, gifter seg og får barn 
senere og har større sjanse for å overleve graviditet 

Hva skjer på Gi av deg selv-dagen? Alle 
elever på Ullern vgs må skaffe seg en 
jobb i god tid. På selve dagen jobber 
alle elever hele dagen og gir det de 
tjener til prosjektet. Alle elever skal 
minst ha jobbet for 400 kr, men en 
vanlig arbeidsdag vil stort sett 
innbringe mer penger. Hver krone 
betyr masse for jentene i Sierra Leone 
og deres familier.  

Hvordan betales pengene på Gi av deg 
selv -dagen? Mellom kl. 14.00 og 19.30 
så møter alle elever på skolen for å 
betale inn pengene og få en kvittering 
på at de har deltatt. Alle elever skal ha 
med arbedskontrakt som de har fått på 
skolen og som finnes på skolens 
hjemmeside. Pengene betales kontant. 
Det er også mulig å vippse pengene. 
Informasjon får du ved oppmøte. 
Arbeidsgivere som ønsker å betale på 
nett kan benytte konto: 1207.57.46065  
organisasjonsnummer er 984679521 

Hvem er Foreningen Norge-Sierra 
Leone? Les mer om foreningen og 
Alton Bendu på deres hjemmeside: 
http://www.fn-sl.com 

Trenger du mer informasjon eller er 
det noe du lurer på? Ta kontakt med 
Esther Eriksen eller Ingrid Vaage. 
ullern.vgs.no tlf.: 22517900. Du kan 
også kontakte Alton Bendu: 
altonbendu@hotmail.com. Facebook: 
Prosperity Girls High School, SIERRA LEONE. 
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og fødsel. Med kunnskap og ferdigheter har jenter 
større muligheter til å bryte ut av 
fattigdomsspiralen, og få bestemme over eget liv. 
Når en jente får utdannelse hjelpes hele familien.  

I tillegg til å kunne gå på skolen er det viktig 
også å sikre at ungdommene får en trygg skole-
hverdag, uten vold og overgrep. Derfor er det viktig 
å sikre at det er  gode lærere, og å sikre at lærerne 
får forutsigbar lønn og et godt arbeidsmiljø.   

Elevene på Ullern har vært opptatt av å følge 
prosjektet tett opp. Det er spennede å følge 
Prosperity over tid og se at det nytter å hjelpe. 
Hvert år reiser en gruppe elever til Sierra Leone for 
å se skolen og møte jentene og deres familier. Dette 
gir stor motivasjon og er en opplevelser for livet. 
Flere elever har også reist til Sierra Leone etter Vg3 
og jobbet som frivillige på skolen.  


