
Covid-19 i Ladakh 2020/2021

Det første tilfælde af COVID-19-pandemien i Indien 
blev rapporteret den 30. januar 2020 med oprindelse i 
Kina. Langsomt spredte pandemien sig til forskellige 
stater og unionsområder i Indien, herunder Ladakh. 
Det første tilfælde blev registreret i Ladakh-regionen 
den 18. marts 2020.

Den 1. januar 2021 godkendte Drug Controller General 
of India nødsituationen og betinget brug af
AstraZenecas COVID-19-vaccine AZD1222 
(markedsføres som Covishield). Det er udviklet af
University of Oxford og dets datterselskab, Vaccitech. 
Det er en viral vektorvaccine baseret på Adenovirus, 
der forårsager forkølelse hos chimpanser. Det kan 
opbevares, transporteres og håndteres ved normale 
køleforhold (to-otte grader Celsius / 36-46 grader 
Fahrenheit). Det har en holdbarhed på mindst seks 
måneder.



Skoleåret 2020
Midt i februar kom eksamensresultaterne fra 2019. Alle piger undtagen én bestod 
deres eksamener. Mange lykønskninger.

Det nye skoleår startede i begyndelsen af marts, men to uger senere var vi i et 
dilemma, hvorvidt vi skulle lukke skolen eller ej – pga tiltagende Covid-19 udbrud i 
Ladakh. Vi lukkede skolen den 31. marts.

Covid-19 pandamien i verden bevirkede, at fonde og privat personer ikke længere 
var i stand til at støtte vores skoleprojekt, så Bestyrelsen var nervøs for at miste al 
økonomisk støtte. Der blev forsøgt indsamlinger lokalt og internationalt, men der 
støttes primært nationalt. Ikke desto mindre lykkedes det skolen at finde et 
mindre beløb til mad og lønninger – og personalet accepterede en lønnedgang for 
at bevare skolen.

Den 31. august fik vi tilladelse til at åbne skolen igen.
Men allerede den 29.august fik Bestyrelsen besked fra J&K Board of School 
Education, at studerende, der havde gennemført 10. klasse i 2019 var berettiget 
til Mass Promotion. Det betyder, at alle elever uden bestået eksamen også 
automatisk overflyttes til 11.klasse. 
For vores skole betød det, at kun 5 piger blev tilbage.

Vi lukkede skolen de 26. november for vinteren efter endt eksamen.



First Aid and CPR

2021 
På grund af Covid-19-situationen i Ladakh besluttede Anushka at stoppe som 
skoleleder allerede i november 2020 for at spare skolen for hendes lønudgifter. 
Anushka havde en toårig kontrakt. 
Vores nye skoleleder er Kunzes, der har været en god og loyal medarbejder i 8 
år. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde. 
Angmo, som startede skolen i 2012, har påtaget sig jobbet som vicepræsident.

I februar besluttede Bestyrelsen at annoncere i radioen og på de sociale medier
efter en ny lærer og elever.
Bestyrelsen valgte Padma Choskit fra Khardong Nubra til stillingen som science-
og matematiklærer.  Vi ser meget frem til et godt samarbejde med Padma.

Men på grund af Mass Promotion og optagelse i 11. klasse uden at have bestået 
10. klasse - har vi kun 4 studerende i år.

Resultatet af denne Mass Promotion kan forudsiges. Gruppen af studerende, 
der ikke består 11. og 12. klasse næste år, bliver stor - og pigerne bliver ladt i 
stikken uden eksamen og mulighed for en videregående uddannelse. 
Vi kan og skal hjælpe disse piger.

Forskellige coronaregler har karakteriseret dette skoleår.

31.08.2021/Lissi Braae


