Til alle efterskoler

Vartov d. 3. september 2019

Infomøder om Efterskolernes Landsstævnehold ved
DGI Landsstævne 2021 i Svendborg – Efterskoleholdet
Oplevelse for livet!
Når Efterskoleholdet er med til DGI Landsstævne, er vi en central og vigtig aktør i
Danmarks største idrætsfestival. Hvert fjerde år strømmer tusindvis af efterskoleelever
sammen med atter tusindvis af aktive DGI’ere til en ny værtsby, der kan præsentere et
væld af idrætsaktiviteter, fællesskab, fest og farver. I 2021 lægger Landsstævnet til kaj i
Svendborg.

Landsstævnet
Kom og vær med uanset om I er til gymnastik eller boldspil, musik eller teater,
bæredygtighedsdebat eller spring, E-sport eller kor! Mulighederne er mange! 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, mens mange andre
skoler har endnu aldrig deltaget. – Det har I nu chancen for!
Efterskoleforeningen har et igen et ønske om, at mangfoldigheden og bredden blandt de
deltagende elever og efterskoler bliver stor til det kommende Efterskolehold i Svendborg
2021.
Alle elever vil deltage i det det fælles store show, som præsenteres på
Landsstævnestation i Svendborg tre gange. Herudover vil landsstævnet byde på en
mangfoldighed at valgfag, oplevelser og events.

Efterskolernes Dag
Det er snart Efterskolernes Dag, og mange af de kommende elever der besøg jer denne
dag, vil muligvis skulle med til Landsstævnet 2021 i Svendborg. Vi er derfor i færd med at
udarbejde en ”Vi skal med til Landsstævnet 21-flyer”, som vil være klar inden
Efterskolernes Dag.

Koreografisk team til Landsstævneholdet søges
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Efterskoleholdet skal have et koreografisk lederteam, og her søger efterskoleforeningen
interesserede kandidater. Teamet kommer til at bestå at to personer, som skal stå i
spidsen for organiseringen og den koreografiske sammensætning af det store
efterskoleshows. Hold derfor øje med snarlige opslag, og opfordre jeres kollegaer til at
søge stillingen.

Infomøder – kom og hør mere
Kom og hør om mulighederne for jeres elever.
Bliv afklaret ift. kommende spørgsmål om deltagelse eller ej til Efterskolernes Dag.

Møderne afholdes 4 steder i landet:
•
•
•
•

Mandag den 4. november På Himmerlandscenterets Idrætsefterskole kl. 13.00 til
15.30 – tilmeldingsfrist 28. oktober.
Tirsdag den 5. november på Ladelund Efterskole kl. 13.00 til 15.30
– tilmeldingsfrist 28. oktober.
Torsdag den 7. november på Ringe Fri- og Efterskole kl. 13.00 til 15.30
– tilmeldingsfrist 28. oktober.
Mandag den 11. november på Sorø Gymnastikefterskole kl. 13.00 til 15.30
– tilmeldingsfrist 4. november.

Tilmelding til infomøderne på:
https://www.efterskolerne.dk/Efterskoleforeningen/Kurser-og-moder
Program og dagsorden for møderne:
13.00
Kaffe/te – velkomst
13.15

DGI Landsstævne 2021 Svendborg
Mærk pulsen. Mød magien.
Når Svendborg byder indenfor til DGI Landsstævne 2021, skal de 25-30.000
deltagere mærke Svendborg-ånden. De skal opleve idræt og kultur smelte
sammen. De skal mærke det gode liv. De skal nyde naturen. Og så skal de
opleve en fest udover det sædvanlige.

13.45

Kommissorium for Efterskolernes Landsstævnhold 2021
Shows, aktiviteter og efterskoleholdets deltagelse
Økonomi for elever og skoler
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Hjemmeside/sociale medier – information
15.30

Slut – på gensyn i Svendborg!

Efterskoleforeningen styregruppe for landsstævnet og projektleder for Efterskoleholdet
Asbjørn Nielsen står for afholdelse af møderne.
Vel mødt til både skoler med landsstævneerfaring og ikke mindst skoler, der aldrig
tidligere har deltaget.
Venlig hilsen
Asbjørn Nielsen
Projektleder
Efterskolernes Landsstævnehold L-21 Svendborg
an@efterskoleforeningen.dk
Tlf: 25 21 84 09
Grafisk udtryk
Har I besluttet jer for deltagelse på Efterskoleholdet i Svendborg 2021, må nedenstående
grafiske udtryk gerne benyttes på skolens hjemmeside mm.
Er vedlagt som fil.
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