Nyhedsbrev # 6 – august 2020

Nyhedsbrev # 11 – september 2021
Kære L22 kontaktperson
Først og fremmest tak for jeres deltagelse i vores to informationsmøder på henholdsvis Gudenaadalen i forrige uge og på Gørlev i dag. Vi håber, at I nu føler jer
opdateret og er klar til det videre arbejde med Efterskoleholdet.
Vi lovede på møderne at vi ville udsende slides fra møderne. Dem finder I HER
Indhold i nyhedsbrevet:
1. Survey om hovedfag og bespisning
2. Næste informationsbrev samt forældrebrev
3. Tilmelding af elever
4. Salg af Betræk til nedspingsmåtter

1. Survey om hovedfag og bespisning
Vi har brug for lidt mere viden om jeres deltagelse i Landsstævnet i forhold til
den videre planlægning.
1. Jeres elevers mulighed for at vælge hovedfag
2. Jeres elevers/personalets ønsker om kost (ud over de allerede planlagte
muligheder 1) vegetarisk kost og 2) gluten og laktosefri kost.
Gå til survey’en her: www. https://podio.com/webforms/26648283/2024921
Vi vil meget gerne have svar på servey’en inden mandag den 27. september.
Kommentarer til de to survey-spørgsmål:
1) Hovedfag
For at gøre den endelige tilmelding til eleverne klar, har vi brug for at
vide, om I ønsker, at jeres elever skal kunne vælge blandt alle 5 hovedfag; gymnastik, fodbold, Beach håndbold, beachvolley og friluftsliv. Eller
om I, som skole, vælger kun et eller flere fag. Vi ved, at flere skoler ønsker, at alle deres elever skal have gymnastik som hovedfag, da skolen
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prioriterer, at alle er mest mulig med i det fælles show, mens det for andre er vigtigt, at der er
et bredt udbud.
I skal i skolevalget være opmærksomme på, at vi forventer, at I har egne lærere med jeres elever til hovedfag.
I skal I survey’en svar afkrydse de hovedfag, som jeres elever har mulighed for at vælge:
• Gymnastik
• Fodbold
• Beach håndbold
• Beachvolley
• Friluftsliv
2) Specialkost til Landsstævnedeltagere
Vi har i planlægningen af bespisning for efterskoleelever brug for at vide, hvor mange elever I
har, der ønsker mad uden svinekød, samt hvor mange, der vil vælge vegansk kost. Det er allerede muligt at tilvælge enten vegetarisk eller gluten- og laktosefri kost. Men vi vil gerne have
et overblik over, hvor mange der ønsker vegansk og mad uden svinekød.
Vær venligst opmærksom på, at der kun er én, der svarer pr. skole – hverken mere eller mindre!

2. Næste informationsbrev samt forældrebrev
Vi vil allerede om ca. 10 dage udsende næste informationsbrev om Landsstævnet. Her vil vi beskrive
mulighederne samt indholdet i valgfag, samt information om, hvordan tilmeldingen af elever kommer
til at foregå.
Sammen med nyhedsbrevet, sender vi også et udkast til forældreorientering og sammen med dette,
en vejledning til, hvordan elever og forældre skal udfylde tilmeldingen og betale første rate på 2.000
kr. sammen med tilmeldingen.
3. Tilmelding af elever
Tilmeldingen til Landsstævnet for elever åbner mandag den 11. oktober. Inden da vil vi sende en nærmere vejledning i, hvordan elever og forældre udfylder den og får betalt.
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4. Salg af Betræk
Som en del af Efterskoleshowet skal vi selvfølgelig bruge redskaber. Vi har derfor indkøbt sorte madrasovertræk til combimåtter i forhåbning om at kunne låne skum hos nogle af jer.
Vi sælger derfor betræk til måtterne – komplette sorte betræk
til kun 11.000 kr. Listepris er 27.818 for et komplet sæt. Madrasovertrækkene sælges efter først til mølle – Skriv eller ring
til undertegnede.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede.

De bedste Landsstævnehilsner
Asbjørn Nielsen
Projektleder Efterskolernes Landsstævnehold 2022
tlf. +45 25 21 84 09
an@efterskolerne.dk
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