Nyhedsbrev # 6 – august 2020

Nyhedsbrev # 13 – oktober 2021
Kære L22 kontaktperson
Eleverne strømmer til samtidig med, at deltagertallet stiger stødt. Det er en fornøjelse at opleve! Men der er endnu mange elever, der ikke er tilmeldt, – og det
må vi hjælpe hinanden med!
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1. Tilmelding af elever til Landsstævnet
Så er det nu, at de sidste elever skal tilmeldes! I skrivende stund er der tilmeldt
knap 2.500 efterskoleelever, og vi forventer jo at dette tal bliver væsentligt højere inden tilmeldingen for eleverne lukker om en uge – nemlig torsdag den 4.
nov. til midnat.
I mandags sendte vi en liste ud med tilmeldte elever fra den enkelte skole, så I
kan følge med i hvilke elever, der har tilmeldt sig. Det samme gør vi på mandag,
og I må meget gerne følge op på jeres elever og sikre, at vi får alle de elever
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med, som har lyst til at være en del af Efterskoleholdet. Sørg for at prikke til dem, så de kan få sig tilmeldt hurtigst muligt.
Hvis I oplever, at der er elever eller forældre, der er bekymrede for, om de kan risikere at tilmelde sig
med et stigende Coronatal, kan I sige til dem, at de trygt kan tilmelde sig. Skulle det ske, at der ikke
kan afholdes Landsstævne til sommer, - hvad vi på ingen måde ser som sandsynligt, så vil den betaling
på 2.000 kr. som de betaler nu, blive tilbagebetalt.
a. Forkert valg af valgfag/hovedfag
I løbet af efterårsferien var der en lille flok elever og forældre, der kontaktede mig og
sagde, at de var kommet til at vælge et forkert valgfag, eller at der var gået noget andet
galt i tilmeldingen. Beskeden til dem alle har været, at det løser vi!
Når tilmeldingerne er i hus, sender vi en oversigt med alle elevers valg ud til jer, og så
kan I følge op på, om alt er, som det skal være. Herefter retter vi til, ligesom vi eftertilmelder evt. elever, der skulle havde glemt at få sig tilmeldt.
2. Lærertilmelding
Tilmeldingen af Efterskolepersonale er nu også åben.
Personaletilmelding foregår via følgende link: https://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202191000002
Sammen med personaletilmeldingen er det også muligt at tilmelde ægtefæller og lærerbørn. På
samme måde som ved elevtilmeldingen betales første rate på 2.000 kr. sammen med tilmeldingen. Vi
går ud fra, at det er de enkelte skole, der foretager tilmeldingen af personalet.
a. Deltids bemanding
To lærere kan dele ugen og dermed dele et landsstævne deltagerarmbånd. I dette tilfælde skal der tilmeldes én lærer. Der kan efterfølgende bestilles to sæt tøj.
Maden følger deltagerarmbåndet, og dermed er der mad til én lærer - samlet set.
Hvis der er lærere, som ”er på” i kortere tid (f.eks. kun forbindelse med valgfag e.l.), skal
de ikke tilmeldes landsstævnet. Der kan godt bestilles tøj til dem. Skolerne må da selv s
sørge for mad.
Personaletilmeldingen er foreløbigt åbent ind til den 1. dec. Her vurderes det hvorvidt,
der er behov for at holde tilmeldingen åben i længere tid.
b. Personale, der også deltager på et hold som alm. landsstævnedeltager
Når efterskolepersonale deltager med efterskoleholdet og samtidig som almindelig
landsstævnedeltager på et gymnastikhold et fodboldhold etc., skal de tilmeldes som efterskolepersonale. De kan efterfølgende skrives på de deltage hold, men skal altså ikke
betale deltagerbetaling igen.
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a. Personale campingvogne
Tilmeldingen af personalecampingvogne ved indkvarteringsstederne kommer senere.
3. Bestilling af billetter til shows
På mandag den 1. november kl. 12.00 starter billetsalget til alle shows under landsstævnet. Herunder
de tre efterskoleshows. Som vi skrev i sidste nyhedsbrev, er det ikke utænkeligt, at der bliver rift om
billetterne. Det kan derfor være en god ide at opfordre forældre og andre interesserede til at holde
sig klar.
Salg af billetter foregår via: billetten.dk
Enkelte forældre har spurgt til den deltagerrabat til shows, som DGI-deltagere får, når de tilmelder sig
landsstævnet. Dette er ikke aktuelt for efterskolelever, da efterskoleeleverne er med til alle shows –
selvfølgelige de tre efterskoleshows, men er også med på plænen til åbningsshowet samt som deltagere i Landsstævnets afslutningsshow.
4. Lærerkursus
Vi er nu klar med invitationen til vores lærerkursus for gymnastiklærere forud for Landsstævnet. Kurset afholdes som tidligere nævnt fra mandag den 22. – tirsdag den 23. november. Se vedhæftede kursusinvitation for nærmere oplysninger.
Lærere, der kun underviser elever, der har andet hovedfag dvs. fodbold, beach håndbold, beachvolley
og friluftsliv, deltager kun i kurset om mandagen. Mens alle som underviser elever, der har gymnastik
som hovedfag (såvel Gym. 1 og Gym. 2), deltager begge dage.
Tilmelding her: https://podio.com/webforms/26788321/2041668
a. Overnatning ved lærerkurset
Vi råder kun over et begrænset antal sengepladser på BGI, hvor kurset afholdes. Ud over
det antal sengepladser, der er til rådighed, vil der være indkvartering på gulvet i dansesale. Medbring eget sengetøj og liggeunderlag.
I tilmeldingen skal man tilkendegive, om man ønsker sengeplads (100 kr. ekstra pr. person) – disse tildeles efter ”først til mølle”.

5. Salg af betræk til nedspringsmåtter
Vi har endnu et par madrasbetræk, som ikke er afsat. Sig gerne til om I kunne være interesseret i at
købe. I sidste nyhedsbrev skrev vi:
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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.”
Det er endnu et par u-afsatte betræk – ring eller skriv!

6. 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
7. Prøvekasse med Landsstævnetøj
Vi har ud fra jeres tilbagemeldinger forsøgt at lave en fordeling for, hvornår prøvekasserne med
landsstævnetøj kommer ud på den enkelte efterskole. Der er taget højde for de uger, hvor I ikke
kunne modtage prøvekasser pga. lejrskole mm.:
Prøvekasse 1
Sorø Gymnastikefterskole
Gymnastikefterskolen Stevns
Idrætsefterskolen Ubby
Gørlev Idrætsefterskole
Ollerup Efterskole
Klejtrup Musikefterskole

Prøvekasse 2
Uge 48
Uge 49
Uge 50
Uge 1
Uge 3
Uge 4

Prøvekasse 3
Sundeved Efterskole
Højer Efterskole
Vojens Gymnastik- Og Idrætsefterskole
Agerskov Ungdomsskole
Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole
Ladelund Efterskole

Bernstorffsminde Efterskole
Vejstrup Efterskole
Ringe Fri- og Efterskole
Broby Sportsefterskole
Svendborg Efterskole
Nordfyns Efterskole

Uge 48
Uge 49
Uge 50
Uge 1
Uge 2
Uge 3

Prøvekasse 4
Uge 48
Uge 49
Uge 50

Koldingegnens Idrætsefterskole
Ågård Efterskole
Balle Musik- & Idrætsefterskole

Uge 48
Uge 49
Uge 50

Uge 1
Uge 2

Vrigsted Efterskole
Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole
Ølgod Efterskole
Blåkilde Efterskole

Uge 1
Uge 2

Uge 3

Uge 3
Uge 4
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Prøvekasse 5

Prøvekasse 6

Sønder Feldings Efterskole
BGI Akademiet
Vandel Efterskole

Uge 48
Uge 49
Uge 50

Flemming Efterskole
Vestbirk Musik- og Sportsefterskole
Brøruphus Efterskole
Elbæk Efterskole

Uge 1
Uge 2
Uge 3
Uge 4

Prøvekasse 7
Skyum Idrætsefterskole
Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole
Bøvling Idrætsefterskole
Hammerum Fri- og Efterskole
Lyngs Idrætsefterskole
Bjergsnæs Efterskole
Salling Efterskole

Staby Efterskole
Idrætsefterskolen Lægården
Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern
Vedersø Idrætsefterskole
Brejninggaard Efterskole
Bork Havn Efterskole
Dejbjerglund Efterskole

Uge 48
Uge 49
Uge 50
Uge 1
Uge 2
Uge 3
Uge 4

Prøvekasse 8
Uge 48
Uge 49

Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole
Gudenaadalens Efterskole

Uge 48
Uge 49

Uge 50
Uge 1
Uge 2
Uge 3
Uge 4

Skals Efterskole
Rebild Efterskole
Onsild Idrætsefterskole
Levring Efterskole
Vesterlund Efterskole

Uge 50
Uge 1
Uge 2
Uge 3
Uge 4

Prøvekasse 9
Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole
Ingstrup Musik- og Idrætsefterskole
Hørby Efterskole
Farsø Efterskole
Himmerlands Ungdomsskole
Han Herred Efterskole
Sportsefterskolen Aabybro

Uge 48
Uge 49
Uge 50
Uge 1
Uge 2
Uge 3
Uge 4

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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