


Ett partnerskap som ger 
framtidstro! 

Välkommen att tillsammans med 
oss på ZBF möjliggöra framtidstro 

genom yrkesutbildning för 
ungdomar som lever i utsatthet och 

fattigdom!



Under hösten 2020 kommer yrkesskolan Kenswed Vocational 

Training Center (KVTC) färdigställas för att erbjuda ungdomar som 

lever i fattigdom eftergymnasial yrkesutbildning som leder hela 

vägen till ett jobb. Nu letar vi efter partners som vill vara med och 

möjliggöra denna resa. Bli partner till Kensweds Yrkesskola som 

helhet eller välj att stötta ett enskilt utbildningsområde, vi behöver 

både pengar till driften och olika typer av material för att kunna 

starta upp utbildningar.

I förlängningen ska yrkesskolan bli självförsörjande men vi behöver 

först få igång driften. Läs mer om hur du kan bidra nedan och hör av 

dig till oss för att bli partner, ställa frågor

eller för mer information! 

 

Med hopp om att du vill vara med och möjliggöra utbildning 

tillsammans med oss på Zelmerlöw & Björkman Foundation!

Yrkesutbildning som leder till jobb

Bygget av grunden på yrkesskolan under september 2020
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Zelmerlöw & Björkman Foundation är en insamlingsstiftelse som 
grundades av Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman 2013. Vi stärker 
ungdomar som lever i utsatthet i delar av Afrika, hela vägen från 
fattigdom till arbete och försörjning.
Detta sker primärt genom utbildning och entreprenörskap, vilket 
ligger helt i linje med flera av FN:s Globala mål och i synnerhet mål 
nummer 4: God utbildning för alla.
 
Zelmerlöw & Björkman Foundations huvudfokus under de närmaste 
åren är något som vi kallar Kenswed-modellen.
Kenswed-modellen syftar till att skapa förutsättningar för ungdomar 
som lever i utsatthet att nå framgång i skolan och ta sig ur sin 
fattigdom. För att möjliggöra en förbättrad livssituation för eleverna 
behöver den utbildning vi erbjuder handla om mer än akademiska 
kunskaper. Idag finns därför på Kenswed i Kenya förutom en 
gymnasieskola för 300 elever, ett internat för att trygga de kvinnliga 
elevernas skolgång, en brunn med färskt vatten, skolmatsal som 
förser alla med mat, ett universitets-stipendieprogram och sedan i 
juli 2019, Kenswed Hospital, en mödra- och hälsovårdscentral.
 

Om Zelmerlöw & Björkman Foundation

Här kan ni se en film om vår verksamhet!

https://www.youtube.com/watch?v=5y5Q23TltyA&t=17s


Kenswed Yrkesskola

För att eleverna på Kenswed Academy ska kunna ta sig ur sin fattigdom 

räcker det i de flesta fall inte bara med att erbjuda en gymnasieutbildning 

utan ZBF vill följa eleverna hela vägen till försörjning i den mån det är 

möjligt. ZBF:s nästa satsning i Kenswed-modellen är därför att bygga 

Kensweds Yrkesskola, för att kunna erbjuda fler av eleverna 

eftergymnasial utbildning som leder hela vägen till ett jobb.

Bygget av Kensweds Yrkesskola är i full gång och beräknas bli klart i slutet 

av november för att öppna i början av 2021. Trycket för att få gå en 

yrkesutbildning har varit så högt så att vi under sommaren och hösten kört 

ett par pilotutbildningar inom konst, programmering och 

entreprenörskap. Det har gjorts en undersökning om vilka kurser 

deltagarna var intresserade av att fortsätta med och utifrån den har vi 

sedan gjort en uppskattning av kostnaderna. De mest eftersökta 

utbildningarna nu är programmering, grafisk design samt hair & beauty. 

Det finns även behov av yrkesutbildningar inom bland annat rörmokeri, IT, 

svets, sömnad, socialarbete, catering, kommunikation och 

bagare/konditor. Det enda som saknas när bygget står klart är finansiering 

för uppstart och drift av utbildningarna.

Bilden ovan visar hur Kensweds Yrkesskola kommer att se ut när 
skolan är helt färdig.
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Vill du vara med och möjliggöra 
yrkesutbildning?

Vill du bli vår partner och möjliggöra en yrkesutbildning hela vägen 

till jobb för fler ungdomar? Om du önskar gå in som 

företagspartner till hela yrkesskolan ingår associationsrätt att 

kommunicera dig eller ditt företag som partner till ZBF, vårt 

kommunikationspaket, rapporter, möjlighet att besöka 

programverksamheten till självkostnadspris, samt att ni blir 

inbjudna till event som ZBF genomför. Vi hjälper dig gärna med 

idéer till hur vi tillsammans kan engagera och aktivera era anställda 

för att skapa stolthet, glädje och engagemang. För oss är det 

extremt viktigt att alla våra partners känner sig som en del i 

ZBF-familjen. Tiden att starta upp en ny utbildning är relativt kort 

så snart finansieringen är på plats.
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Utbildningar och kostnad 

Alla kostnader är en uppskattning. Vi har försökt göra de så 

noggrant vi kan men det är svårt att veta exakt vad tex 

driftkostnaden kommer landa på för varje kurs. Dessutom 

kommer det variera lite beroende på antal studenter och 

utbildningens art då vissa utbildningar kräver mycket 

material och verktyg medan andra kräver mindre.

Observera att kurserna har olika längd och varierar även 

därför i kostnad.
 

Utbildning Kurslängd Uppstartskostnad Driftskostnad per 

utbildning

Programmering 24 månader 300  000 SEK 406 400 SEK

ICT 6 månader 12 0000  SEK 52 400 SEK

Hair and beauty 6 månader 65 000 SEK 39 000 SEK

Entreprenörskap 6 månader 10 000 SEK 34 400 SEK

Kommunikation 3 månader 5 000 SEK 19 500 SEK

Rörmokeri 12 månader 47 500 SEK 108 800 SEK

Svets 12 månader 32 000 SEK 38 800 SEK

Konditor/Bagare 6 månader 40 000 SEK 19 400 SEK

Sömmerska 12 månader 71 200 SEK 38 800 SEK

Grafisk design 24 månader 2 750 000 SEK 137 600 SEK

Socialarbete 3 månader 5000 SEK 9 700 SEK
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Långsiktig plan Kenswed Yrkesskola

Det långsiktiga målet är att yrkesskolan ska ha 16 klassrum samt 400 
avgångselever per år och målet är att skolan ska bli självförsörjande 
på sikt. För varje utbildning kommer det vara en terminsavgift på 
15000 KSH (ca 1500 SEK), vilket är ungefär hälften av vad liknande 
utbildningar kostar i Kenya. De allra fattigaste kan ansöka om 
stipendium, dvs att man får utbildningen subventionerad, allt utifrån 
personliga ansökningsbrev samt intervjuer för att säkerställa 
behovet. Den kostnaden kommer att täckas upp av intäkterna från 
de som betalar för utbildningen. Hur stor andel som kommer vara 
stipendium håller på att utredas. Ambitionen är också att skolan ska 
få ett nätverk av människor och företag som kan dela med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter och där studenter kan göra sin praktik. 
Skolan kommer vara en plats dit studenterna kan gå även efter 
avslutade studier för att få hjälp att söka jobb eller starta eget. Det 
kommer finnas datorer att låna och det kommer anordnas kvällar för 
nätverksträffar och möjlighet att få hjälp av personal och andra 
studenter.
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ZBF följer med hela vägen!

När du ger en gåva till ZBF följer vi med den hela vägen till våra 
program och omvandlar den till utbildning, hälsa och trygghet. Alla 
gåvor, stora som små, gör stor skillnad för de ungdomar som nås av 
våra program. Zelmerlöw & Björkman Foundation innehar 90-konto 
och kontrolleras därför av Svensk Insamlingskontroll.

Jonas, Måns och alla vi på Zelmerlöw & Björkman Foundation 
hoppas att ni vill vara med på vägen och stötta Kenyas ungdomar 
tillsammans med oss. Vi är övertygade om att med er hjälp kan vi 
stärka ungdomar från Kenyas slum att bli morgondagens 
entreprenörer, skönhetsterapeuter, grafiker, rörmokare, byggare, 
mekaniker, designers, solcellsinstallatörer, programmerare, 
it-tekniker och mycket mer, så de kan bidra till sin egen och sitt 
samhälles framtid!

Avslutningsvis kan du här se en kort film från två av eleverna på 
Kenswed Academy som hoppas komma in på Yrkesskolan när den 
öppnar. 

https://www.dropbox.com/s/t6dyxqtgbvot4w7/Kenswed%20TVTC.mp4?dl=0


Vi hoppas att ni vill vara med och möjliggöra 
yrkesutbildning tillsammans med oss på ZBF! 

Magdalena Jennstål
Generalsekreterare
0735056324
Magdalena.jennstal@zbfoundation.se
www.zbfoundation.se

mailto:Magdalena.jennstal@zbfoundation.se

