Nyhedsbrev # 4 – Marts 2020
Kære deltager på informationsmøde vedr. L21 m.fl.
Lige nu står verden mest i Coronaens tegn, og det er naturligvis også det, der
fylder mest for jer ude på de skolerne. Men samtidig med, at vi alle forholder os
til dette, ser vi også frem til tiden efter og herunder Landsstævnet med
Efterskoleholdet.
Jeg sender hermed det næste nyhedsbrev, der ud over invitationen til et
webinar om Efterskoleholdet ved L21, indeholder følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informationswebinar om Efterskoleholdet og L21
L21, Efterskoleholdet og Corona
Skoletilmelding – Tilmeldingen for skoler er nu åben
Arbejdstid og +tid
Landsstævnesang
Landsstævnet og bæredygtighed

1. Virtuelt informationsmøde
Vi måtte desværre aflyse vores planlagte informationsmøde om
Efterskoleholdet til L21, den 19. marts. Vi afholder derfor webinar på onsdag
den 1. april fra kl. 15.10 – 16.40.
Jeg ved, at det er med kort frist, og at I har mange andre ting at se til, men jeg
håber, at I har mulighed for at være med.
Webinaret foregår på følgende link
https://zoom.us/j/746533869
Når du logger på, skriv da gerne både dit navn og skolens, så vi kan se hvem der
er med, og hvor du er fra.
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Dagsorden for webinar
1. L21 og Corona
2. Skoletilmelding
3. Økonomi og kursusugeres placering
4. Administrativ registrering af uge 43 i KOMiT
5. Kommunikation og hjemmeisde
6. Landsstævnesang
7. Lokalaftaler og +tidsaftaler
8. Hovedfag og valgfag
9. Bespisning og indkvartering

2. L21 og Corona
Lige som alt andet, har Landsstævnet og Efterskoleholdet også måtte forholde sig til Corona.
I en tid, hvor vi alle er mere eller mindre lukket ned, er det vigtigt, at vi også husker det positive fokus,
hvor det er muligt. I den sammenhæng er det positivt, at Landsstævnet først er til næste sommer.
Coronaen har haft indflydelse på mange ting, og vi har oplevet, at mange store arrangementer og
events enten er blevet aflyst eller flyttet. Det har også betydet, at store events som EM i fodbold og
OL er blevet flyttet til næste sommer, og dermed kommer til, i hvert fald for EM i fodbolds
vedkommende at ligge samtidig med L21. Det betyder, at sommeren 2021 bliver rig på sportsevent,
og det har også i forhold til Landsstævnet givet anledning til drøftelse af, hvad gør vi ved det? Og
konklusionen er klar – der arbejdes videre med et L21 næste sommer i forvisning om, at der kan
skabes et rigtigt godt Landsstævne. – Også selv om der er andre store sportsbegivenheder samme
sommer, og det for efterskolernes deltagelse ikke ventes at gøre den helt store forskel.
Der er i forhold til Corona en lang række uvisheder, som vi kun kan gisne om. – Hvor lang tid varer
det? Kommer der en anden bølge? Hvad får det af indflydelse i forhold til forældrenes økonomiske
råderum til efterskole? Osv.
I forhold til Landsstævneplanlægningen følger vi naturligvis myndighedernes udmeldinger tæt, og vi
vil, så snart der måtte komme fremadrettede tiltag og restriktioner, indarbejde disse i den videre
planlægning, så der tages højde for så mange risici og muligheder som mulig i planlægningen.

3. Tilmelding
Da Statsministeren meddelte at landet lukkede ned, udskød vi fristen for skoletilmelding til L21 til den
1. maj. Alligevel er allerede nu 33 efterskoler tilmeldte til L21. Disse skoler har forhåndstilkendegivet,
at de forventer at deltage med i alt 3.392 elever.
Så snart skolerne er tilmeldte, vil de blive ”lagt op ”på Efterskoleholdets hjemmeside:
https://efterskoleholdet21.dk med logo og link til skolens egen hjemmeside. I er meget velkomne til
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at sende jeres tilmelding nu, og send da gerne skolens logo til undertegnede (an@efterskkolerne.dk)
samtidig.
Tilmeldingen foregår her https://podio.com/webforms/23992029/1740234

4. Arbejdstid og lokalaftaler for L21
Arbejdstiden for lærere der deltager i Landsstævnet indgår i årsnormen for skoleåret 2020-21.
Efterskoleholdets projektleder har haft en positiv dialog med FSL om lærernes deltagelse i
Landsstævnet. Der er enighed om, at overenskomsten naturligvis gælder, også ved deltagelse i
Landsstævnet, og at arbejdsopgaven indgår som andre opgaver i skoleåret.
FSL har umiddelbart inden Corona nedlukningen udsendt nyhedsbrev til tillidsrepræsentanter
Lokalaftaler, hvor de skriver om lærernes deltagelse i Landsstævnet.
Der skal herfra lyde en opfordring til, at skolernes allerede nu tager drøftelsen med TR om vilkårene
og timetildeling til deltagende lærere ved Landsstævnet næste sommer.
+ Tid
Hvis det vurderes, at det ikke er muligt at holde deltagende lærere i L21 inden for den gældende
årsnorm, er det muligt at indgå +tidaftale med den enkelte lærer.
Mere om arbejdstid – lokalaftaler og +tidsaftaler på webinaret onsdag den 1. april.

5. Kommunikation og hjemmeside
Efterskoleholdets hjemmeside udbygges løbende frem mod Landsstævnet. Se siden her:
https://efterskoleholdet21.dk

6. Landsstævnesang
Vi skrev i sidste nyhedsbrev om den kommende landsstævnesang, der er et samarbejde mellem DGI
og Efterskoleforeningenm. Konkurrencen er nu i fuld gang, og skulle der sidde en efterskolelærer
(eller andre), der følger sig lukket inde midt i denne Coronatid, kunne man jo meget passende kaste
sig over projektet med at skrive den kommende Landsstævnesang. Sangforslag skal indsendes inden
1. maj.
Konkurrencen og kriterier for den kommende landsstævnesang er beskrevet nærmere på følgende
link:
https://www.dgi.dk/landsstaevne/hvem-kan-lave-landsstaevnesangen-2021

3

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede.
De bedste Landsstævnehilsner
Asbjørn Nielsen
Projektleder Efterskolernes Landsstævnehold 2021
tlf. +45 25 21 84 09
an@efterskolerne.dk
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