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Nyhedsbrev # 6 – august 2020 
 
 
 
 

Nyhedsbrev # 12 – oktober 2021 
Kære L22 kontaktperson  
Så er vi nået en vigtig milepæl i planlægningen frem mod Landsstævnet. På 
mandag åbner elevtilmeldingen, og det bliver selvfølgelig rigtigt spændende at 
se hvor mange elever der rent faktisk tilmelder sig Efterskoleholdet til DGI 
Landsstævne.  
 
Indhold: 
1. Elevtilmelding 

a. Vejledning til tilmelding   
b. Hovedfag 
c. Valgfag 
d. Valgfag og lærere 
e. Veganer og svinekød 

2. Lærertilmelding 
3. Udkast til forældrebrev 
4. Billetter til shows 
5. Lærerkurset d. 22. og 23. november 
6. Verden er vores 

a. Verden er Vores-workshop  
7. Frivillige forældre til Landsstævnet 
8. Salg af betræk til nedspringsmåtter 
9. Landsstævnetøj 

a. Hvornår kan I prøve tøjet? 
10. Efterskoleholdet på Facebook og Instagram 
 
 
 
1. Elevtilmelding 
Så nåede vi hertil. Tilmeldingen af elever åbner på mandag! 
Tilmeldingen foregår via DGI’s officielle Landsstævnetilmeldingssystem, men 
starter for såvel elever som personaletilmelding på Efterskoleholdet.dk  
www.efterskoleholdet.dk. Når elever tilmelder sig, skal de selvfølgelig udfylde 
med navn osv. Og skal herud over svare på: 

• Hvilken efterskole de går på 

• Hvilket hovedfag de ønsker  

• Hvilket valgfag de ønsker (her skal angives en såvel 1. som 2. prioritet)  
 

 

http://www.efterskoleholdet.dk/
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• Hvilken mad de ønsker 

• Herudover skal de betale første del af landsstævnebetalingen på 2.000 kr. hvilket kan ske med 

Dankort/kreditkort eller med MobilePay. 

 
a. Vejledning til tilmelding   

Vi har udarbejdet medsendte vejledning til tilmeldingen, som I kan sende ud til jeres ele-
ver/forældre. I kan evt. tilpasse vejledningen alt efter hvilke hoved- og valgfag I tilbyder jeres 
elever.  
 
Vejledningen til tilmeldingen er også i generel form lagt på efterskoleholdet.dk 

 
b. Hovedfag 

I har efter vores sidste nyhedsbrev tilkendegivet hvilke hovedfag jeres elever kan vælge, og tak 
for det! Vi har i tilmeldingen lavet et ”pop up dokument” med listen over hvilke hovedfag der 
er mulig at deltage i, på den enkelte skole. Det vil også være en god ide, at tilpasse vejlednin-
gen til tilmeldingen, så den matcher jeres hovedfagsudbud. 

 
c. Valgfag 

Til Landsstævnet planlægger vi to moduler hvor eleverne får deres valgfag. Vi har ikke helt lagt 
os fast på strukturen og hvilke dage det bliver men er sikre på, at der bliver god mulighed for 
såvel idrætslige som ikke idrætslige aktiviteter.  
 
Følgende valgfag er mulige for eleverne at vælge: 

• Adventure/ friluft 

• Badminton 

• Beach håndbold 

• Beachvolley 

• Brætspil - Efterskolemesterskab i Partners 

• Dance 

• Esport 

• Faceoff (inspireret) 

• Fodbold 

• Kor 

• Musik og sammenspil 

• Nye idrætter 

• Spring 

• Street-aktiviteter 

• Verden er Vores 

 

http://www.efterskoleholdet.dk/
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Beskrivelserne på de enkelte valgfag lægges på Efterskoleholdets hjemmeside: https://efter-
skoleholdet.dk/aktiviteter/valgfag/, som der også linkes til i tilmeldingen (Sitet er mangler 
endnu tekst, men det vil blive skrevet færdig i løbet af i dag – torsdag, så det er klar når tilmel-
dingen kommer ud)  
 
Vi har, ikke på samme måde som med hovedfag, bedt jer om på forhånd at tage stilling til 
hvilke valgfag I tilbyder jeres elever. Det betyder ikke, at jeres elever nødvendigvis kan vælge 
alle valgfag. I kan vælge at reducere i udbuddet af fag, men vi vil som udgangspunkt opfordre 
jer til, at lade flest muligheder stå åben – også selv om der på enkelte fag ”kun” er få elever. Vi 
vil gerne, at der er et bredt og varieret tilbud af valgfag.  
 
Når eleverne har valgt sine valgfag, vil I modtage en oversigt over deres valg, så I har mulighed 
for at tjekke om alle har valgt, og om jeres elever har valgt inden for de fag som I som skole 
har defineret er mulige. Vi vil også her vurdere om alle fag kan oprettes, og om det er muligt at 
alle kan få deres 1. prioritet. 
 
Efter dette vil vi tage fat på at fastsætte antallet af hold i holdaktiviteter, samt at sammen-
sætte elever på tværs af skoler, hvor der er behov og ønske om det.  
 

d. Valgfag og lærere 
Ikke alle valgfag er lige store, men vi håber at I vil lade jeres elever vælge bredt. Det betyder 
også, at der kan være mindre valgfag, hvor kun få elever fra én skole er med, og hvor der der-
for hellere ikke nødvendigvis forventes at der sendes lærere med. Til turneringsboldspil, spring 
mv. vil vi dog forvente at skolen sender lærere med sine elever eller evt. går sammen med en 
anden skole og fordeler sig  
 
Vi ønsker at hjælpe hinanden, og at vi løfter i flok hvor så mange elever som mulighed har mu-
lighed for at vælge også de mindre valgfag f.eks. musik, streetaktiviteter, brætspil og Verden 
er vores etc. - også selv om der ikke nødvendigvis er en lærer fra egen skole med.  
 

e. Veganer og svinekød 
Vi spurgte jer i forrige uge, hvor mange elever/personale der ville ønske vegansk kost eller me-
nuer uden svinekød. Dette er ikke en del af den generelle tilmelding og valg af kost, hvor der 
er de tre valgmuligheder: 1) Normal mad 2) Gluten og laktosefri menu og 3) vegetarisk menu. 
Dvs. at når der tilmeldes, må man gøre det ud fra disse tre muligheder, og træffe det valg der 
kommer tættest på.  

 
2. Lærertilmelding 
Lærertilmeldingen åbner først efter efterårsferien. Til gengæld vil vi lade den være åben lidt længere 
end elevernes tilmelding.  
 
 

https://efterskoleholdet.dk/aktiviteter/valgfag/
https://efterskoleholdet.dk/aktiviteter/valgfag/
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Når I planlægger jeres personaletilmelding til landsstævnet, skal I bl.a. være opmærksom påfølgende: 

• Hvor mange lærere sender I afsted? – vær bevidst om sammenhæng mellem opgave og antal-

let af personale 

• Mulighed for at tilmelde andre end lønnet personale – f.eks. bestyrelsesmedlemmer, forældre 

eller frivillige hjælpere der sammen med personalets bistår til at vi alle får en god oplevelse  

• Mulighed for at tilmelde ægtefæller og børn 

• Muligheden for at to lærere evt. kan dele et armbånd, hvis de afløser hinanden 

• Lærerindkvartering – Det forventes at skolens lærere sover med egne elever og har det pæda-

gogiske tilsyn – også om natten. 

• Mulighed for campingvogne i forbindelse med elevernes indkvartering.  

 
3. Udkast til forældrebrev 
Vi har udarbejdet et udkast til forældrebrev, som I kan rette til og sende ud til jeres forældre sammen 
med vejledningen til tilmeldingen. Forældrebrevet ligger også på efterskoleholdet.dk Læs det HER 
 
4. Billetter til shows 
Salg af billetter til Efterskoleholdets show og til Landsstævnets andre arrangementer åbner på billet-
ten.dk, mandag den 1. november kl. 12.00. Det er ikke utænkeligt, at der bliver rift om billetterne, så 
derfor kan det være en god ide at opfordre forældre og andre interesserede til at holde sig klar. 
 
Vi vil på Efterskoleholdet reservere et antal billetter, som skolerne kan bestille gennem os til delta-
gende lærere mv. Procedure for bestilling af disse vil være med i næste nyhedsbrev. 
 
5. Lærerkurset d. 22. og 23. november 
Der afholdes som bekendt lærerkurset for gymnastiklærere på BGI-akademiet fra mandag den 22. – 
tirsdag den 23. november. Program for kurset samt tilmelding dertil vil blive udsendt umiddelbart ef-
ter efterårsferien. Kursets program tilrettelægges således at der mandag undervises i den fælles del 
som vedrører alle hovedfag, mens der tirsdag kun er program rettet mod hovedfaget gymnastik – 
henholdsvis Gym 1 og Gym 2.    
 
6. Verden er vores 
Landsstævnet og Efterskoleholdet er som så meget andet tænkt ind i en bæredygtighedsdagsorden. 
Vi har i den forbindelse skabt projektet ”Verden er Vores” som er en del af Efterskoleholdet og DGI 
Landsstævne. Verden er vores er også titel og tema på et af de 15 valgfag.  
 
Verden er Vores består bl.a. af et undervisningsmateriale, en klimakanal, et valgfag for Efterskolehol-
dets landsstævnedeltagere og meget mere. Foreløbig er websitet og undervisningsmateriale klar, som 
I kan tage til jer og bruge i undervisningen.   
Verden er Vores har sit eget web: https://verdenervores.dk/ 
 

https://billetten.dk/
https://billetten.dk/
https://verdenervores.dk/
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Der er lagt 4 spor i materialet  

• Forandringsagent 

• Naturvidenskab og energi 

• Speak up! 

• Grøn innovation og design 

Efterskoleelever får mulighed for, som valgfag at vælge ”Verden er Vores” hvor der bl.a. tilrettelægges 
et ungdomstopmøde – ”Cop1”, hvor efterskolelever sammen med andre unge sætter kursen for det 
bæredygtige Landsstævne.   
 
Verden er vores er støttet med midler fra bl.a. SEAF-fonden samt af region Syddanmarks kulturpulje. 
 

a. Verden er Vores-workshop  
I forbindelse med lærerkurset den 22. nov. Afholdes en 
Verden er vores-workshop, som vi henstiller at I sender en 
repræsentant til. Workshoppen giver dels en kickstart til 
undervisningsmaterialet, til klimakanalen, men sætter også 
retning på skolernes arbejde med bæredygtighed frem 
mod Landsstævnet.  
 
Se videoen om workshoppen ved at klikke på billedet.  
 
Tilmelding til workshoppen kommer sammen med næste nyhedsbrev.  

 
7. Frivillige forældre til Landsstævnet 
Det er altid dejligt at der er stor forældreinteresse i, at tage del i efterskolernes arrangementer. Ud 
over, at der som forældre selvfølgelig er mulighed for at komme og opleve det store efterskoleshow, 
er der også mulighed for, at hjælpe til som frivillig ved efterskolernes deltagelse i Landsstævnet. I må 
meget gerne orientere jeres forældre om dette. Vi vil senere i efteråret åbne en tilmelding, hvor for-
ældre kan melde sig på som frivillige til enkelte dage eller til hele ugen.  
 
8. Salg af betræk til nedspringsmåtter 
Vi har endnu nogle et par madrasbetræk som ikke er afsat. Sig gerne til om I kunne være interesseret i 
at købe. I sidste nyhedsbrev skrev vi: 

https://youtu.be/g2HJjPzonN4
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”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.” 
 
Dette gælder stadig – ring eller skriv! 

 
 
9. Landsstævnetøj 
Vi er snart klar til at præsentere tøjet til Efterskoleholdet og dragter til efterskoleshowet. I næste ny-
hedsbrev på den anden side af efterårsferien vil vi præsentere tøjet. 
 
Vi har aftalt med Chopar, som vil være tøjleverandør til efterskoleholdet, at vi igangsætter tøjprøv-
ning på skolerne fra uge 47 til og med uge 5. Det vil sige, at de første skoler vil skulle have kasser med 
prøvetøj med hjem fra lærerkurset på BGI den 23. november.  
 

a. Hvornår kan I prøve tøjet? 
For at udarbejde listen med tidspunkter for tøjprøvning, vil vi gerne vide om der er tidspunk-
ter, hvor I ikke har mulighed for at prøve landsstævnetøj med jeres elever; lejrskoler, skiture, 
teateruge osv. Udfyld venligst vedhæftede Excel fil og returner den til undertegnede, eller 
send meddelelse om uger på anden vis. 

 
10. Efterskoleholdet på Facebook og Instagram 
Hvis jeres elever, forældre og medarbejdere ikke allerede er der, så må I meget gerne dele siderne 
med dem, så vi kan få alle deltagere på efterskoleholdet med: 

• https://www.instagram.com/efterskole_holdet/  

• https://www.facebook.com/efterskoleholdet 

 
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 

https://www.instagram.com/efterskole_holdet/?fbclid=IwAR1LOVJpjyQeyZUVvMo2ym1c2B1P3kEBbEnZgrABse6mrPzbeZd7aYWPkIo
https://www.facebook.com/efterskoleholdet
mailto:an@efterskolerne.dk

