Kommissorium og køreplan for Efterskolernes Landsstævnehold ved
DGI Landsstævne 2021 i Svendborg (L2021) – Efterskoleholdet.
Indledning
I 2021 er Svendborg vært for DGI Landsstævne. Landsstævnet er Danmarks største
idrætsfestival. Hvert fjerde år strømmer tusindvis af aktive danskere til en ny værtsby,
der kan præsentere et væld af idrætsaktiviteter, fællesskab, fest og farver. Det
forventes, at Landsstævnet i 2021 vil tiltrække 25.000-30.000 deltagere.
De mange deltagere skal mærke den særlige Svendborg-ånd, der er en del af Svendborg
som Cittaslow-kommune. En ånd, der bærer præg af ønsket om det gode og
bæredygtige liv. I Svendborg skal deltagerne opleve et landsstævne i høj puls, hvor
idræt, kunst, kultur og bæredygtighed smelter sammen i et sammenhold samtidig med,
at der er rum til fordybelse og mødet mellem mennesker.
At skabe et landsstævne er i sig selv en kæmpe opgave, men også efterskolernes
deltagelse, som forventeligt vil være knap en tredjedel af det samlede landsstævnes
deltagere, er en stor opgave. Derfor er efterskolerne også tæt bunder sammen i et
fælles sekretariat med DGI og Svendborg kommune, ud fra ambitionen at skabe et
sammenhold og en opbakning både før, under og efter Landsstævnet. Det skal vi gøre
sammen. Borgere, politikere, erhvervsliv, idrætsforeninger, kulturinstitutioner,
efterskoler sammen med de mange tusind frivillige. Vi skal sammen skabe de rammer,
som efterskoleeleverne og de mange deltagere møder, når de kommer til Svendborg til
DGI Landsstævne 2021.
De skal mærke pulsen – møde magien.
Historie
Det første efterskolehold blev til i efteråret 1984 på initiativ af et par efterskoler.
Hensigten var at samle et stort pige- og drengehold for at vise, at piger og drenge med
vidt forskellige forudsætninger alle kan være med til gymnastik og idræt. Samtidig var
hensigten dels at give eleverne en ekstraordinær gymnastisk og folkelig oplevelse, dels
at vise et bredere publikum gymnastikarbejdet i efterskoleformen. Ni gange har
efterskolerne været repræsenteret ved DGI’s Landsstævne, og alle gange har det været
en meget stor oplevelse og succes for elever, ledere, publikum og ikke mindst en
markant profilering af skoleformen. I 2017 var stævnet i Aalborg en stor succes.
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Organisationen
Efterskolernes formand er født medlem i Landsstævnebestyrelsen.
Efterskoleforeningen nedsætter to år før L2021 en styregruppe i bestyrelsen evt. med
ekstern repræsentation.
To år før Landsstævnet nedsættes et sekretariat med en efterskolelandsstævneleder og
senere suppleret med en sekretær. Sekretariatet refererer administrativt til Vartov og
politisk til styregruppen.
Efterskolernes styregruppe består af:
• Torben Vind Rasmussen, formand for efterskoleforeningen, og formand for
styregruppen
• Stine Bossen, medlem af efterskoleforeningens bestyrelse
• Bjarne Lundager Jensen, direktør i efterskoleforeningen
• Michael Bjørn, Vejstrup Efterskole
• Asbjørn Nielsen, Ansat projektleder for efterskoleholdet

Formål
En oplevelse for livet
Med Efterskoleholdets deltagelse i DGI Landsstævne 2021 i Svendborg får eleverne en
unik mulighed for at forlænge efterskoleopholdet med en uge fuld af ekstraordinære
oplevelser i et fællesskab på tværs af skoler, interesser, foreninger og generationer.
Deltagelsen skal samtidig vise efterskolens mange kvaliteter og mangfoldighed i en
folkelig sammenhæng.
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”Efterskoleholdet L21” er et brugerfinansieret1 projekt under Efterskoleforeningen.

Opgaven
Efterskoleholdets ophold i Svendborg forløber over en uge fra og med mandag den 28.
juni til 4. juli 2021.
Bevægelse, sundhed og positivt samvær og fællesskab er nøgleord i ugens aktiviteter.
Mange skoler har deltaget i tidligere DGI Landsstævner med stor succes for både
elever, skoler og tilskuere. I Aalborg 2017 deltog ca. 6700 elever fordelt på 61 skoler.
Mange andre skoler har aldrig deltaget i disse stævner.
Efterskoleforeningen har et ønske om, at der er fokus på mangfoldighed og bredde
blandt de aktiviteter der tilbydes efterskoleeleverne til landsstævnet i Svendborg.
Aktivitetstilbud – L2021 i Svendborg
Til Landsstævnet i Svendborg skal alle elever i lighed med L2017 i Allborg vælge to
interesseaktiviteter, en hovedaktivitet og en valgfagsaktivitet.
Hovedfag
Hovedaktiviteterne vil tage udgangspunkt i de store aktiviteter, hvor der forventes at
være mange elever; gymnastik, fodbold, håndbold, beachvolley.
Alle elever, uanset valg af hovedfag, deltager i de tre efterskoleshows i større eller
mindre grad. Endvidere forventes det, at efterskoleholdet, eller dele heraf i et vist
omfang også deltager i åbnings- og afslutningsshow.

1

Når holdet beskrives som brugerfinansieret, menes at alle udgifter til Efterskoleholdet dækkes via
efterskoleelevernes deltagerbetaling for landsstævnet. Efterskoleholdet skal økonomisk balancere i sig selv.
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Træning til disse shows indgår også som en del af i elevernes aktivitetstid, og der
trænes hjemmefra.
Gymnastik som hovedfag tilrettelægges som en ”pakkeløsning”, hvor skolerne kan
vælge forskellige ”pakker” med forskelligt krav til niveau og træningsmængde.
Valgfag
Eksempler på aktiviteter
• Gymnastik
• Dans/performance
• Spring
• Face off
• Fodbold
• Håndbold
• Beachvolley
• Basket
• Badminton
• Kor
• Musik og sammenspil
• Maritimt
• Adventure
• E-sport
• Bæredygtighedsfestival
Diverse forberedelser til stævnet startes hjemme på de respektive skoler i foråret 2021
– typisk på dertil oprettede valghold, eller på nogle skoler i fælles gymnastiktimer, eller
hvordan den enkelte skole vælger at tilrettelægge det.
Samarbejdet og fællesskabet blandt de forskellige skolers elever og ansatte tilskyndes
via de forskellige aktiviteter på tværs af skolerne og via fælles arrangementer for alle.

Det er hensigten
•

At give eleverne redskaber til og erfaring med at agere i store og nye former for
fællesskaber på tværs af interesse-, kultur- og generationsforskelle.
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At videreudvikle elevernes kompetencer samt give dem muligheden for at
opøve og lære nye færdigheder via de mange aktivitetstilbud.
At skabe et miljø hvor læring og samvær i nye former giver eleverne en
livsbekræftende oplevelse og mulighed for opbygning af nye relationer.
At lade eleverne opleve et landsstævne hvor bæredygtighed er på dagsordenen.
At skærpe elevernes opmærksomhed på og indblik i værdien af det frivillige
foreningsarbejde m.h.p. efterfølgende aktiv involvering.
At delagtiggøre eleverne i processen med at få det hele til fungere, hjælpe
hinanden lige fra oprydning til social støtte.
At skoleformens mangeartede virksomhed og positive eksistens fremhæves
gennem deltagelsen i landstævnet.
At der af Efterskoleforeningen gøres en særlig kommunikationsindsats for at
synliggøre landsstævnet.
At synliggøre efterskolernes betydning for sammenspil og udvikling af den
danske gymnastik -, bevægelses–, idræts- og musiktradition.
At synliggøre efterskolernes betydning for sammenspil og udvikling af den
danske gymnastik -, bevægelses–, idræts- og musiktradition.

Succeskriterier
• At eleverne, uanset deres erfaring og færdigheder, får positive oplevelser med
såvel forarbejdet hjemme på skolerne som i landsstævneugen.
• At eleverne får tilføjet en ekstra dimension af den fællesskabsoplevelse, som de
oplever ude på de enkelte skoler.
• At eleverne får en helt enestående personlig oplevelse ved at være en del af
landsstævnet – en oplevelse for livet.
• At deltagelsen i landsstævnet giver eleverne en fremadrettet afsmittende effekt
på deres lyst til involvering og foreningsengagement.
• At ledelse og medarbejderne får en positiv oplevelse af at deltage i såvel
forarbejdet som i landsstævneugen.
• At efterskoleformen opnår befolkningens opmærksomhed.
Forudsætninger for deltagende elever
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Eleverne skal have stor lyst til at deltage både i forarbejdet og i selve stævnet –
og være bevidste om, at deltagelsen til tider kræver overskud og ”gå-på-mod”.
Det er obligatorisk at deltage på de forudbestemte samlinger.
Eleverne bor og er sammen med efterskoleholdet under hele arrangementet.
Eleverne er værdige repræsentanter for efterskolerne gennem
færden/væremåde/opførsel.
Indtagelse/besiddelse af alkohol, tobak, e-cigaretter, ”snus” og brug af
euforiserende stoffer under såvel træningssamlinger som stævne er uforeneligt
med at være med på holdet.

Forudsætninger for deltagende skoler
• Forældrene skal skriftligt acceptere deres barns deltagelse på holdet både mht.
økonomi og ovennævnte krav for deltagelse.
• Skolens ledelse har ansvaret for, at forældre underskriver og er bekendt med
vilkårene.
• Skolen er ansvarlig for al kommunikation i forhold til egne forældre og elever,
også i tilfælde af stridsspørgsmål.
• Projektledelsen vil til enhver tid give råd og vejledning til skolerne, men
ansvaret er alene placeret på de enkelte skoler.
• De tilknyttede medarbejdere bor sammen med eleverne.
• De deltagende efterskoler refererer til foreningens projektleder, der refererer til
landsstævnets styregruppe (Svendborg Kommune, DGI og
Efterskoleforeningen).
• 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 udpeges to landsstævneansvarlige på hver skole – mindst én
skolerepræsentant møder til fællesmøderne.
• De enkelte skoler har det fulde pædagogiske ansvar for egne elever baseret på
de fælles retningslinjer for holdet.
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Økonomi
• Skolerne indbetaler et gebyr på kr. 4.000 kroner pr. skole ved tilmelding efter 1.
april.
• Herudover betaler eleverne/skolerne deltagerprisen som anført nedenfor og
forestår egne udgifter ved deltagelse.
• Det anbefales fra efterskolernes styregruppe for Landsstævnet, at deltagelse på
Efterskoleholdet planlægges som en 43. undervisningsuge og dermed ligger ud
over de maksimalt 42 tilskudsgivende kursusuger.
• Efterskoleforeningen udarbejder modeller for, hvordan prisen kan skrues
sammen, men den enkelte skole fastsætter sin pris ud fra egen tilrettelæggelse.
• Efterskoleforeningen udarbejder forslag til modeller for tilrettelæggelse af
kursusuger, hvor landsstævnet tillægges som en ekstra uge.
• Indbetalte beløb fra elever og skoler tilbagebetales som udgangspunkt ikke.
• Hvorvidt den enkelte skole vil tilbagebetale beløb, såfremt en tilmeldt elev
afbryder efterskoleopholdet eller af anden årsag ikke kommer med til
landsstævnet, er op til skolen. Det er skolen (ikke Efterskoleforeningen), der
afholder udgiften.

Den samlede betaling vil se således ud:
DGI pris lærere og elever
Mad pr. pers.
Landsstævnetøj
Efterskoleforeningen
Tilmeldingsgebyr fra skolen
Deltagerpris
pr. elev:
pr. elev

900
1.410
785
600
300
3.995

Tilmeldingsgebyr pr. skole

4.000

Hertil kommer skolens egne udgifter
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