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Nyhedsbrev # 6 – august 2020 
 
 
 
 

Nyhedsbrev # 16 – December 2021 
 
Kære L22 kontaktperson mv. 
Eleverne er tilmeldt, og vi er endt med 5.752 tilmeldte elever, hvilket vi er både 
glade for og stolte over. Hvor er det dejligt at så mange elever har valgt at være 
med på trods af Landsstævneudsættelse, Corona og de mange penge, som det 
koster at være med. 
 
I nærværende nyhedsbrev kan du læse om: 
 
 
Indhold: 
1. Lærertilmelding 
2. Eftertilmelding af elever  
3. Opdateret deltagerliste  
4. Friluftsliv som hovedfag aflyses 
5. Efterskoleholdet bliver en del af Afslutningsshowet 
6. Kontaktperson til Verden er Vores – fra alle skoler 
7. Vil du være med i Efterskolerne Bæredygtighedsnetværk? 
 
 
1. Lærertilmelding 
Flere har spurgt om det ikke er muligt at lave en samlet tilmelding på persona-
let. Men desværre. Tilmeldingssystemet i DGI tillader kun den individuelle til-
melding, så derfor bliver I nødt til at tilmelde hver medarbejder individuelt. Vi 
vil gerne have tilmeldingerne ind inden jul. 
 
2. Eftertilmelding af elever 
Jeg er blevet kontaktet af et par stykker af jer, der har elever der gerne vil efter-
tilmeldes, eller som først har mulighed for at tage stilling senere. Hvis I har ele-
ver der skal eftertilmeldes, skal I kontakte mig, så sender jeg et link som skal be-
nyttes til tilmeldingen.  
 
3. Opdateret deltagerliste sendes i dag  
Vi udsender en revideret liste med de tilmeldte elever senere i dag. Hvis I alle-
rede har rettet hovedfag, valgfag navne mv. ud fra den tidligere udsendte liste, 
så skulle det gerne fremgå af den nye liste, når den kommer. Ellers vil jeg bede 
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jer om at tjekke den nye liste igennem, og rette til som nedenfor anført, og returnere den til mig, se-
nest den 17. december.  
 
Tilret tydeligt 
5.752 navene er mange at holde styr på. Derfor må I meget gerne være tydelige i den måde I retter til 
på. Gerne således:  
 
Navn Skole Menu Rettes til: Hovedfag Rettes til: Valgfag 1. pri-

oritet 
Rettes til: 

Emilie  XX Standardmenu   Beach-volley Gymnastik Badminton Verden er Vores 

Emma  XX Standardmenu   Gymnastik   Dance   

Emma  XX Gluten- og laktosefri 
menu 

  Gymnastik   Dance   

Eskild  XX Standardmenu   Gymnastik   Fodbold   

Frederikke  XX Vegetarmenu Standardmenu Gymnastik   Spring   

Freja  XX Standardmenu   Gymnastik   Dance   

Gustav  XX Standardmenu   Gymnastik Fodbold Badminton   

Ida   XX Vegetarmenu   Gymnastik   Badminton   

 
4. Friluftsliv som hovedfag aflyses 
Vi har desværre måttet konstatere, at der ikke er tilstrækkeligt elever der har ønsket hovedfaget ”Fri-
luft”, til at vi kan gennemføre det. Vi beder derfor elever der har ønsket dette hovedfag om at vælge 
et andet. Det vil fremgå af den reviderede liste, hvilke elever det drejer sig om. Har eleven friluft som 
hovedfag rettes dette til et andet hovedfag, og listen returneres.  
 
Valgfaget ”Adventure/Friluft” gennemføres som planlagt, og det er derfor muligt at få friluft som valg-
fag, men desværre ikke som hovedfag. 

5. Efterskoleholdet bliver en del af Afslutningsshowet til Landsstævne 2022 
Ved Landsstævnet bliver efterskoleholdet en stor del af afslutningsshowet. 
Elementer fra Efterskoleholdets show vil blive genopført og valgfagene som eleverne har haft under 
landsstævneugen, bliver inddraget. Det vil f.eks. være valgfag som Dance og Kor (her vil måske 
komme flere). 
 
Hele Afslutningsshowet har en fælles generalprøve søndag d. 3. juli kl. 7:30, inden showet løber af 
stablen samme dag kl. 11:00. Her vil det kræve fokus når alle brikker på en gang og i ét forsøg skal 
sættes sammen. Efterskolerne vil på forhånd kende de to indslag de deltager i; “True colors” og “Mo-
ments” (samt valgfags Dance og Valgfags Kor).  
 
Eleverne skal under afslutningsshowet have deres frodighedstøj på (orange, grøn, blå) samt den hvide 
trøje. 
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Når eleverne ikke er aktive, vil de være placeret på græsset i kanten, hvor de kan nyde både de andre 
indslag, men også koncert med Carpark North, højskolerne, et fælles foreningshold og DGI Verdens-
holdet. 
Det bliver magisk at både efterskoleelever, højskoleelever, hold fra foreninger fra hele Danmark får 
lov til at slutte Landsstævnet af sammen i et stort Afslutningsshow.  

 
6. Kontaktperson til Verden er Vores – fra alle skoler 
Vi skal til Landsstævne og DGI har sammen med Svendborg Kommune besluttet at arbejde aktivt med 
bæredygtighed. Den beslutning bakker efterskolerne op om. Vi har en enestående mulighed for at 
5752 elever sammen kan gøre en forskel. Derfor skal vi bruge en kontaktperson fra hver skole som vil 
samle de unges ideer til sjove tiltag som skal deles på de sociale medier.  
Du bedes derfor sende navn og mailadresse på den medarbejder som kan sikre, at jeres skole også er 
med til at give den max gas på dette område. Derefter vil vi kontakte jeres medarbejder og dele de 
mange skolers gode tiltag. 
 
Kontaktoplysningerne sendes SENEST 15. december til birgitte@ryslinge-efterskole.dk 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
Glædelig december - Kristina Mulle Yde og Birgitte Rasmussen 
 
 
7. Vil du være med til at forme Efterskolerne nye digitale Bæredygtighedsnetværk?  
Netværket er for dig, som er nysgerrig på ny viden, vidensdeling samt at sparre om at skabe en mere 
bæredygtig efterskole. På første netværksmøde 9. dec. Kl. 14-15.30 er temaet ”Efterskolen som bære-
dygtigt læringsrum” og Lone Belling holder oplæg, hvorefter 4 skoler stiller cases til sparring i små 

break-out-rum. Læs mere, se en lille introfilm og tilmeld dig og en kollega her 😊 
 
Se endvidere vedhæftede. 
 
 
 
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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