Nyhedsbrev # 6 – august 2020

Nyhedsbrev # 15 – November 2021
Kære L22 kontaktperson mv.
Dagens tal hedder 5.711. – for antallet af elever der er tilmeldt! Og tallet for
personaletilmeldinger stiger stødt.
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1. Sidste chance for tilmelding af elever
Sidste frist for at elever kan tilmelde sig Efterskoleholdet nærmer sig med hastige skridt. På tirsdag lukker tilmeldingen. Skulle I have elever der endnu ikke
er tilmeldt, og som stadig går i overvejelser, kan I meget passende prikke til
dem og fortælle om alt det som gymnastiklærerne har brugt mandag og tirsdag
på, og fortælle hvor fedt det bliver. Tilmelding skal ske inden midnat tirsdag.
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2. Lærertilmelding
Vi har forlænget personaletilmeldingen til at løbe ind til jul!
OBS. Jer der skal prøve landsstævnetøj inden jul, skal være opmærksomme på, at den
personaleliste vi sender ud i forhold til tøjprøvning, dermed ikke er vil være opdateret
med hele jeres personale der deltager, og I skal dermed selv notere medarbejdere der
skal bestilles tøj til, på bestillingssedlen, hvis de ikke allerede står der.
Vi vil meget gerne have jeres personaletilmeldinger ind hurtigst muligt, og håber at I vil kunne få overblik over hvem I skal have med, når vi senere i dag sender den opdaterede liste med jeres elever og
deres valg af hoved- og valgfag.
I sidste nyhedsbrev # 14 – november 2021, skrev vi om normeringen af personale til Landsstævnet. I
kan med udgangspunkt i dette, samt i antallet af elever og deres valg, planlægge hvor mange og hvilke
medarbejdere I har brug for til Landsstævnet.
Prioriter at I kan sende lærere med til elevernes hovedfag, og i videst muligt omfang også til valgfag.
Små valgfag, kan eleverne godt deltage i uden at I sender lærere med. Til springvalgfaget har vi brug
for at der sendes springlærere med som modtagere.
Flere spørger til hvordan der tilmeldes personale i kortere moduler end hele perioden fra mandag til
søndag.
Det er muligt at to medarbejdere kan dele en landsstævnebillet, og i disse tilfælde skal kun den ene
tilmeldes. De to der deler en billet og et Landsstævnearmbånd, kan ikke deltage på samme tid. En sådan model kan benyttes, hvis den ene afløser den anden. Der vil kunne bestilles landsstævne lærertøj
til begge deltagere, hvor den lærer der ikke står på tilmeldingen skal skrives på tøjbestillingen.
a. Tilmelding til færre dage
Hvis en medarbejder kun deltager f.eks. torsdag til søndag eller på anden måde i kortere tid, skal de tilmeldes på helt normal vis. Vi vil derefter, når lærertilmeldingen er i
hus, sende jer en fil, hvor I skal notere de lærere som deltager kortere tid end hele ugen,
og vi vil regulere faktureringen af dette i den opkrævning vi sender ud i april til skolerne.
b. Ægtefæller og børn
Når der tilmeldes ægtefæller og personalebørn, vil det ske på samme måde som ovenstående. De skal tilmeldes i de kategorier som tilmeldingssystemet tillader:
• Ægtefæller opkræves ved tilmelding 2.000,- Samlet pris for hele ugen inkl. mad
2.610.
Prisen på mad reduceres ved kortere deltagelse. Der kan desuden bestilles tøjpakke som lærere til 625,• Børn 0 – 3 år – gratis. Der er ikke aftalt mulighed for tøjpakke til dem
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•

•

Børn 4 – 14 år - opkræves ved tilmelding 399,- Samlet pris for hele ugen inkl. mad
1.809,Prisen på mad reduceres ved kortere deltagelse. Der er ikke inkluderet tøjpakke
til dem, men det kan bestilles særskilt såfremt der er størrelser der passer.
Børn 15 år og ældre - opkræves ved tilmelding 2.000,- Samlet pris for hele ugen
inkl. mad 2.610.
Prisen på mad reduceres ved kortere deltagelse. Der kan desuden bestilles tøjpakke som lærere til 625,-

3. Gymnastiklærerkurset
Vi havde mandag og tirsdag et helt forrygende lærerkursus, hvor 220 gymnastiklærere fra de deltagende skoler var samlet på BGI, til introduktion og gennemgang af koreografier og serier. Vi håber
dermed at alle er klar til at komme hjem og tage fat på undervisningen af eleverne frem mod Landsstævnet. 2. del af lærerkurset afholdes onsdag den 9. marts på Ringe Efterskole.
a. Hvordan tilrettelægges undervisningen i koreografier?
Når lærerkurset er placeret allerede nu, er det for at man som skole kan tilrettelægge
undervisningen og landsstævnetræningen som det passer bedst. Vi ved at flere skoler
planlægger et landsstævnevalgfag i forårssemestret, og går i gang med undervisningen i
landsstævnekoreografier alle i januar, mens andre skoler først rigtigt tager fat på landsstævnet når gymnastikopvisningssæsonen er slut. Andre igen planlægger en weekendtræning for landsstævne gymnastikelever. Det korte af det lange er, at I selvfølgelig skal
tilrettelægge det således som passer bedst ind i netop jeres skole jeres planlægning.
b. Video af koreografier
På mandag og tirsdag filmes alle serier og koreografier. De vil herefter blive lagt ud i
gymnastiklærerdrevet, hvor de vil være tilgængelige sammen med musik, og beskrivelser. Gymnastiklærere der deltog på kurset, modtager direkte link til G-drevet hvor alle
informationer vedr. showet er at finde.
4. Verden er Vores kursus
Sammen med gymnastiklærerkurset afholdt vi også vores Verden er Vores kursus. Flere skoler var repræsenteret på kurset, og vi fik her kick startet bæredygtighedsindsatsen frem mod Landsstævnet. Vi
vil senere samle op fra kurset og bringe informationen ud til alle skoler.
Vi vil dog gerne allerede nu slå et slag for at der kommer lidt flere elever med på valgfaget Verden er
Vores.
5. Liste med tilmeldte elever og deres valg
Vi vil umiddelbart efter afsendelse af dette nyhedsbrev sende den individuelle liste til hver skole med
tilmeldte elever og deres valg af hoved- og valgfag. mv.
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Flere af jer har defineret, at jeres elever kun kan vælge bestemte hoved- og valgfag. I bedes derfor
tjekke elevernes valg, om deres valg ligger inden for de rammer I som skole har stillet op. På samme
måde må I meget gerne tjekke op på, om der skulle være sket fejl eller, at der er elever der ikke har
kunne få de valg de gerne ville have. Det kunne f.eks. være elever der gerne ville have haft spring,
men ikke kunne få det, da der i første omgang i tilmeldingen var lagt et loft ind på valgfagene.
a. Hvordan rettes der i elevernes valg?
Når I retter elevers valg til, vil vi meget gerne have det tydeligt markeret på listen, som I
skal returnere til os. Marker derfor feltet, som skal rettes, og skriv ud for hvad der skal
rettes til. Hvis alle gør det på samme måde, bliver det lettere at håndtere alle 5.700
navne på listen.
Når listen er rettet, returneres den til undertegnede. Har I ingen rettelser, skriv venligst
en mail om dette, så vi ved at der er styr på det hele.
NB.
•
•

Der er ikke nødvendigt at rette i 2. prioritet på valgfag, da vi forventer at alle får
deres første prioritet i valgfag.
Vi vil gerne have flere elever på valgfaget ”Verden er Vores”
Hovedfag

Rettes til:

Valgfag 1.
prioritet

Rettes til:

Standardmenu

Beacvolley

Gymnastik

Badminton

Verden er Vores

Gymnastik

Dance

XX

Standardmenu
Gluten- og laktosefri
menu

Gymnastik

Dance

Eskild
Frederikke

XX

Standardmenu

Gymnastik

Fodbold

XX

Vegetarmenu

Gymnastik

Spring

Badminton
Street-aktiviteter
Adventure/friluft

Freja

XX

Standardmenu

Gymnastik

Dance

Badminton

Gustav

XX

Standardmenu

Gymnastik

Badminton

Faceoff

Ida

XX

Vegetarmenu

Gymnastik

Badminton

Dance

Ida

XX

Fodbold

Beachvolley

Jonas

XX

Standardmenu
Gluten- og laktosefri
menu

Gymnastik

Jonas

XX

Standardmenu

Gymnastik

Fodbold
Street-aktiviteter

Beachvolley
Street-aktiviteter
Beach håndbold

Julie

XX

Standardmenu

Gymnastik

Spring

Dance

Dance

Spring

Navn

Skole

Menu

Emilie

XX

Emma

XX

Emma

Karoline

XX

Standardmenu

Peter

XX

Standardmenu

Rettes til:

Standardmenu

Vegetarmenu

Beacvolley
Gymnastik

Fodbold

Gymnastik

Spring

Spring

Kor

Valgfag 2.
prioritet
Fodbold
Beach håndbold

Badminton
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6. Holdsammensætninger
Vi vil først begynde at kigge på hold til div. boldspil og evt. sætte skoler sammen, når vi har revideret
alle lister og præcis kender elevernes endelige valg.
7. Billetter til skoler
Når vi har fået personaletilmeldingerne i hus, vil vi åbne for slag af skolebilletter til de forskellige
shows.
8. Instagram og Facebook
Hvis I ikke allerede har gjort det, så må I meget gerne opfordre jeres elever til at like vores Facebook
og instagram.
Del gerne link til FB og Instagram med dem på Viggo eller hvad I end bruger:
• https://www.facebook.com/efterskoleholdet
• https://www.instagram.com/efterskole_holdet/
9. Tøj og beklædning
På lærerkurset noterede vi en tøjansvarlig fra hver skole, som vil modtage al kommunikation om afprøvning af landsstævnetøj, bestilling, leverance mv. De har også modtaget nedenstående.
Vi har tidligere skrevet, at de første skoler ville få prøvekasser med hjem fra lærerkurset i denne uge.
Prøvekasserne er desværre ikke helt klar endnu, og vi har derfor måttet revidere planen for hvornår I
skal prøve landsstævnetøj. Den tilrettede plan for prøvekasserne ser således ud:
Prøvekasse 1

Prøvekasse 2

Gymnastikefterskolen Stevns

Uge 49

Vejstrup Efterskole

Uge 49

Idrætsefterskolen Ubby

Uge 50

Ringe Fri- og Efterskole

Uge 50

Gørlev Idrætsefterskole

Uge 1

Broby Sportsefterskole

Uge 1

Sorø Gymnastikefterskole

Uge 2

Midtfyns Efterskole

Uge 2

Ollerup Efterskole

Uge 3

Nordfyns Efterskole

Uge 3

Klejtrup Musikefterskole

Uge 4

Bernstorffsminde Efterskole

Uge 4

Prøvekasse 3
Sundeved Efterskole

Prøvekasse 4
Uge 49

Ågård Efterskole

Uge 49

Vojens Gymnastik- Og Idrætsefterskole

Uge 50

Balle Musik- & Idrætsefterskole

Uge 50

Agerskov Ungdomsskole

Uge 1

Vrigsted Efterskole

Uge 1

Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole

Uge 2

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole

Uge 2

Ladelund Efterskole

Uge 3

Ølgod Efterskole

Uge 3

Højer Efterskole

Uge 4

Blåkilde Efterskole

Uge 4

Koldingegnens Idrætsefterskole

Uge 5
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Prøvekasse 5

Prøvekasse 6

BGI Akademiet

Uge 49

Staby Efterskole

Uge 49

Vandel Efterskole

Uge 50

Uge 50

Flemming Efterskole

Uge 1

Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern
Vedersø Idrætsefterskole

Vestbirk Musik- og Sportsefterskole

Uge 2

Brejninggaard Efterskole

Uge 2

Brøruphus Efterskole

Uge 3

Bork Havn Efterskole

Uge 3

Elbæk Efterskole

Uge 4

Dejbjerglund Efterskole

Uge 4

Uge 5

Idrætsefterskolen Lægården

Uge 5

Sønder Feldings Efterskole

Prøvekasse 7

Uge 1

Prøvekasse 8

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Uge 49

Gudenaadalens Efterskole

Uge 49

Bøvling Idrætsefterskole

Uge 50

Skals Efterskole

Uge 50

Hammerum Fri- og Efterskole

Uge 1

Rebild Efterskole

Uge 1

Lyngs Idrætsefterskole

Uge 2

Onsild Idrætsefterskole

Uge 2

Bjergsnæs Efterskole

Uge 3

Levring Efterskole

Uge 3

Salling Efterskole

Uge 4

Vesterlund Efterskole

Uge 4

Uge 5

Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole

Uge 5

Skyum Idrætsefterskole

Prøvekasse 9
Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole

Uge 49

Hørby Efterskole

Uge 50

Farsø Efterskole

Uge 1

Himmerlands Ungdomsskole

Uge 2

Han Herred Efterskole

Uge 3

Sportsefterskolen Aabybro

Uge 4

Ingstrup Musik- og Idrætsefterskole

Uge 5

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.
De bedste Landsstævnehilsner
Asbjørn Nielsen
Projektleder Efterskolernes Landsstævnehold 2022
tlf. +45 25 21 84 09
an@efterskolerne.dk
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