Nyhedsbrev # 6 – august 2020

Nyhedsbrev # 14 – November 2021
Kære L22 kontaktperson mv.
5.686 elever er nu tilmeldt! Hvor er det dejligt, at så mange elever har lyst til at
være med på Efterskoleholdet, og til sommer drage med til DGI Landsstævne.
Landsstævnet kommer på mange måder tættere og tættere på, og i weekenden
til DGI Årsmøde, oplevede vi, at også Kulturministeren citerede Efterskolernes
og DGI’s landsstævnesang i sin hilsen til foreningsdanmark.
Indhold:
1. Tilmelding af elever til Landsstævnet
a. Landsstævne kommunebetalte elever
b. Tilmelding af Personale
2. ”Verden er Vores” – Kursus for alle skoler!
3. Salg af billetter til shows
4. Gymnastiklærerkurset den 22. og 23. november
5. Framelding ved skader

1. Tilmelding af elever til Landsstævnet
I lørdags sendte vi listen med tilmeldte elever ud til jer hver især. I må meget
gerne tjekke den efter om alle har fået sig tilmeldt. Vi har, som vi skrev til jer,
forlænget tilmeldingen november måned ud. Vi vil gerne være helt sikre på, at
alle de elever der har lyst til at være med, også kommer det.
a. Landsstævne med kommunebetalte elever
Vi har hørt fra flere af jer, der er i dialog med kommuner, om betalingen af Landsstævnedeltagelse for kommunebetalte elever.
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Landsstævnet er en skoleuge og en del af skoleåret – ganske vist uden statstilskud og på
de fleste skoler som et frivilligt tilbud, men det er en skoleuge. Man kan bestemt med
rette argumentere overfor kommunen, at Landsstævnet er en fællesskabsbærende del
af et efterskoleår, og som har både socialt og fagligt indhold. Ved tidligere landsstævner
er der flere eksempler på, at kommuner har bidraget eller helt betalt efterskoleelvers
deltagelse – vi synes at I skal gøre forsøget!
b. Tilmelding af Personale
Personaletilmeldingen er, som vi skrev i sidste nyhedsbrev, foreløbigt åben ind til den 1.
dec. Her vurderes det hvorvidt, der er behov for at holde tilmeldingen åben i længere
tid. Men vi vil meget gerne have jeres tilmeldinger ind hurtigst muligt, og gerne alle
sammen inden den 1. dec.
Personaletilmelding via følgende link:
https://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202191000002
Vi har fået forespørgsler i forhold til familier og børn der kun deltager fra torsdag – søndag, om de skal betale fuld pris. Vi laver en reduceret pris for disse deltagere, som vil
indgå i den opkrævning vi laver til skolerne i foråret. I skal derfor betale deltagerprisen;
ægtefæller 2.000,- børn 4 - 14 år: 399,- og børn over 14 år: 2.000,- kr. hvor den reducerede pris på maden, som sagt kommer i restopkrævningen i foråret.
Hvor mange medarbejdere skal med?
Når vi bliver spurgt hvor mange medarbejdere der skal med fra den enkelte skole er der
ikke noget entydigt svar. I kommissoriet står det formuleret således:
”Normering til såvel fællestræning, fortræningsdage og stævnedage: Minimum 3 medarbejdere pr. skole. Derudover én medarbejder pr. 20 elever til
flere end 30 elever (fx vil 50 elever betyde 3+1= 4 lærere, 70 elever vil betyde 3+2= 5 lærere, 90 elever vil betyde 3+3=6 lærere osv.). Det anbefales
at alle skoler stiller med flere end minimumsnormeringen. Jo flere der er til
at dele opgaven, jo nemmere er det også at give alle parter en positiv oplevelse”
Der er ingen tvivl om, at det kan være hårdt som efterskolelærer at være med til landsstævne, og mange oplever at de vil være meget på. Derfor er anbefalingen også at have
flere medarbejdere med end ovenstående minimum.
Flere skoler har tradition for at invitere skolens bestyrelse med som hjælpere, andre har
brugt frivillige forældre til at løse opgaver. I skal i jeres beregning af behovet for lærerdækning have i tankerne, at der også kommer en række opgaver, som vi fordeler i fællesskab i en fælles ”tjanseplan”.
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2. Verden er Vores – Landsstævnet gøres bæredygtigt! - Kursusdag for alle skoler!
Når vi tager til Landsstævnet forventer vi, at alle deltagende skoler sætter bæredygtighed på dagsordenen frem mod landsstævnet. Vi ønsker at de unge får skabt en opmærksomhed omkring bæredygtighed, og bliver bevidste om, hvordan vi alle med små greb, kan gøre en forskel. Det skal ske med humor og kreativitet, med elevernes ejerskab som centralt afsæt og på et niveau, hvor det bliver sjovt
og meningsfuldt i den enkelte skoles hverdag.
For at den store ambition kan lykkes og efterskolerne SAMMEN kan skabe opmærksomhed på bæredygtighed inden landsstævnet pog til Landsstævnet, er det vigtigt, at mødes mindst én lærer fra alle
deltagende efterskoler til fælles kick-off, også selv om I ikke har tilbudt Verden er Vores som valgfag
for jeres elever. Der er og skal være, en del af hele vores Landsstævnedeltagelse.
Tilmeld mindst én lærer fra skolen til Verden af vores kick-off kursus den 22. nov.
Deltagere i Verden er Vores Kick-off dagen den 22. nov. kan være en af de lærere der deltager i Landsstævnet, men det kan lige så vel være en anden.
Tilmeld dig her:
https://www.efterskolerne.dk/For-efterskoler/Kurser-og-moder/Kurser/2021/Verden_er_vores
- eller via kursusinvitationen
Deadline for kursustilmelding er onsdag d. 17. november

3. Salg af billetter til shows
Billetter til de tre efterskoleshows blev sat til salg mandag den 1. november, og rigtigt mange forældre
og andre sad klar ved computeren og bestilte billetter med det samme. Det betød også, at der meget
hurtigt blev udsolgt på alle siddepladser til de tre efterskoleshows. Der er dog stadig en del ståpladser. Hvilket vil sige på græsvolden, hvor der ikke er sat stole og tribuner op, men stadig er ganske udmærkede pladser i bedste parket til efterskolernes show.
Link til køb af billetter til efterskoleshow:
https://l2022shows.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/98813
Billetter til skoler
Vi har tidligere annonceret, at vi har sat os på en mængde billetter som vi byder ud til skoler til deltagende medarbejdere mv. Bestillingen på disse, venter vi lidt med endnu, til I har tilmeldt jeres medarbejdere til Landsstævnet. Vi forventer at sætte skolebilletter til salg omkring den 1. dec. – Mere om
dette senere.
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4. Gymnastiklærerkurset den 22. og 23. november
Med sidste nyhedsbrev udsendte vi invitation til Gymnastiklærerkurset den 22. og 23. november.
Mange skoler og gymnastiklærere har tilmeldt sig, men der mangler stadig tilmeldinger fra en del skoler. Invitationen er vedhæftet igen, og tilmelding kan ske HER
Bemærk at der er tilmeldingsfrist til kurset tirsdag den 16. november.
Når der i kursusinvitationen står:
”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.”
– skal det pointeres, at det er tænkt som de gymnastiklærere der skal undervise elever med andet hovedfag, som forventes at deltage i kurset, og altså ikke boldspilslærerne.
Hvis der er ønske om specialkost i forbindelse med kurset, bedes dette skrevet undertegnede hurtigst
muligt og senest den 16/11.

5. Framelding ved skader
Når en elev er tilmeldt Efterskoleholdet er tilmeldingen bindende. Dvs. at betalingen på de 2.000 kr.
ikke tilbagebetales ved senere afbud, medmindre et afbud skyldes en skade der forhindrer eleven i
stand til at deltage i Landsstævnet.
Vi kan i den forbindelse henvise til kommissoriet for Efterskoleholdet
Vi har selvfølgelig rettet fejl og frameldt enkelte elever, der ved en fejl er blevet tilmeldt flere gange
og derfor har betalt dobbelt.
Bliver en elev skadet, kan eleven frameldes frem til den 20. maj 2022. Tilmeldingsgebyret ÷ betaling
for dragter, kan da tilbagebetales mod forevisning af lægeerklæring.

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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