Vill du bidra till energiomställningen och hållbar utveckling där den behövs som
mest? Vi tror på en ljus framtid för Afrika som hoppar över utvecklingssteget som
drivs av förbränning av fossila bränslen och istället utnyttjar solenergi direkt.
Sedan 2012 drivs den framgångsrika gymnasieskolan Kenswed Academy i orten Ngong
som ligger utanför Nairobi i Kenya tack vare engagerade kenyaner och svenskar
tillsammans. Nu startar vi upp en yrkesskola där en av utbildningarna på yrkeshögskolan blir
"Solar hybrid electrical technician vocational training".

Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman stöttar Kenswed Academy och själva har varit på plats flera gånger.

Vi undrar om ni:
1. Vill vara med och bidra till programbeskrivning och kursplaner? För att utbildningen
ska hålla en bra kvalité krävs god planering. Ett tidigt utkast finner ni här. Om ni vill
bidra med er kompetens så gå in i dokumentet och lägg in en kommentar för de
kurser som ni kan tänka er hjälpa till med planeringen av.
2. Kan tänka er att ge ett ekonomiskt bidrag till utbildningen, antingen ett
engångssumma för att sponsra inköp av utrustning och verktyg eller som löpande
månadsgivare? Svara i så fall vänligen på detta email och beskriv vilken typ av
ekonomiskt bidrag som ni skulle kunna ge samt om ert företag är intresserade av
någon form av exponering!

En långvarig sponsor av skolan är organisationen Zelmerlöw & Björkman Foundation (vars
beskyddare är en musikartist och en tennisspelare). Företag som ger betydande bidrag till
Kenswed och yrkesutbildningen har möjlighet att få visst medialt genomslag genom
sammanhang som ZBF medverkar i, bland annat en årlig gala som brukar uppskattas.
Utbildningen av solkrafttekniker kommer stöttas av kenyanska företaget Miale Solar
Inventions som startats gemensamt av Isaac Macharia (känd kenyansk löpare), Jonas
Barman och Dan-Eric Archer. Sedan dess har några ytterligare delägare tillkommit: Stephen
Ndirangu (grundare och VD, Smart People Africa), Örjan Hedblom (grundare av tidningen
Elbilen Sverige), Ingvar Svantesson (Senior advisor och fd styrelseledamot Eolus Vind),
Bengt Johansson (medgrundare Eolus Vind), Kasper Skarrie (lärare och programansvarig i
ZBF), Måns Zelmerlöw (artist och investerare).
Behovet av solkrafttekniker och elkrafttekniker är redan idag stort. Många färdiga
solkrafttekniker som gått utbildningen kommer anställas av Miale Solar men det är viktigt att
det också finns en bredd så att även andra solenergiföretag i regionen involveras i
utbildningen genom att tillhandahålla praktikplatser. Lokala företag inom solenergi kommer
vara med i en ledningsgrupp (på liknande sätt som Campus Varberg och KYH gör i Sverige)
samt få möjlighet att anställa personer som gått utbildningen. Exempel på sådana lokala
företag som kommer få möjlighet att delta är: Ofgen, Ecoligo, Opibus, och Equisolar.
Utbildningen kommer delvis finansieras genom att elever får ett studielån till förmånliga
villkor. Det dröjer ju dock ett antal år innan det systemen bär sig självt likviditetsmässigt.
Vidare så kommer det också finnas andra yrkesutbildningar, och vissa har redan startat:
konditor, frisör/stylist, programmerare och målare. Alla utbildningar innehåller en kurs i
entreprenörskap.
För generella frågor och funderingar kan rektor och verksamhetsansvarig Harryson Makamu
kontaktas via email kenswedschool@gmail.com (på engelska).

Skolan Kenswed Academy och satsningen på solkrafttekniker stöttas av CheckWatt, både finansiellt och med
arbetsinsatser. Därför skickar vi också ut detta informationsemail till kunder, partners och andra kontakter.

