Nyhedsbrev # 5 – Maj 2020
Kære deltagende L21 efterskole m.fl.
Efterskolerne er tilbage!
Det er fantastisk, og jeg er sikker på, at I alle nyder jeres skønne elever, som nu
langt om længe er hjemme på deres skoler.
Jeg må konstatere, at det er en underlig verden, vi lever i, og coronaen er dog
noget af det mest mærkværdige, vi har været udsat for. Nu hvor I er kommet i
gang igen, sender jeg en lille up date på arbejdet med Landsstævnet.
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1. Landsstævnet og Corona
Coronaen og landets nedlukning har naturligvis også skabt mange overvejelser i
Landsstævneplanlægningen. Er det overhovedet realistisk at afholde
landsstævne med 6 - 7.000 efterskoleelever? og 20.000 andre deltagere? Andre
idrætsbegivenheder er blevet udskudt fra denne sommer til næste sommer, og
naturligvis har der også i landsstævneplanlægningen været mange overvejelser.
- Bliver der Landsstævne?
Det korte svar er JA, og planlægningen kører ufortrødent videre. Både i
Efterskoleforeningen, i DGI og i Svendborg Kommune tror vi på, at det er
absolut realistisk at afholde Landsstævnet næste sommer. Der kan selvfølgelig
komme udfordringer, men vi tror grundlæggende på, at vi oven på en
coronanedlukning har brug for at lave arrangementer og festligheder, hvor
fællesskabet igen er i centrum, og vi atter tør samle os.
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2. Skoletilmelding
Der er ved tilmeldingsfristen 1. maj tilmeldt 60 efterskoler til Landsstævnet i Svendborg næste
sommer, og samlet set tilkendegives, at 6.372 elever vil deltage. Det er næsten samme rekordstore
niveau som ved Landsstævnet i Aalborg i 2017.
Der er endnu et par skoler, der overvejer deres deltagelse, og som ikke midt i Coronanedlukningen var
klar til at træffe den endelige beslutning. Af samme grund står døren fortsat på klem, så de sidste
skoler, der er i overvejelse, kan nå at tilmelde sig frem mod sommerferien.

3. Efterskoleshow
Vores fantastiske showkoreografer; Ditte og Martin, arbejder troligt videre med det store show, hvor
der begynder at tegne sig et spændende billede. Når vi kommer på den anden side af sommerferien,
og vi mødes til informationsmøder i september, vil vi orientere meget mere om showet, lærerkurser
og træning hjemme på skolerne. Og I kan være sikre på, at Ditte og Martin også vil løfte en flig af
deres spændende planer.

4. Gymnastik som hovedfag – Gymnastik 1 eller Gymnastik 2?
Vi har tidligere ved informationsmøder og i nyhedsbreve orienteret om, at vi ved L21 vil lave en
differentiering i hovedfaget Gymnastik, hvor skolerne tilkendegiver, om man ønsker at deltage i
henholdsvis Gymnastik 1 eller Gymnastik 2. Vi er klar til at tage imod tilkendegivelserne fra de
tilmeldte skoler.
Hovedfaget Gymnastik vil for alle deltagere, uanset om skolen vælger at deltage i Gymnastik 1 eller
Gymnastik 2, være en central del i Efterskolernes store show. Begge grupper vil deltage lige meget i
showet, men der vil være en differentiering i niveau og i træningsmængde.
Baggrunden for at lave en differentiering på gymnastik som hovedfag er, at vi ønsker at skabe størst
mulig fleksibilitet og tilpasse niveau og aktivitet til flest mulige efterskoler. Vi vil gerne gøre
hovedfaget gymnastik til den bedst mulige oplevelse for alle deltagere, hvad enten man som skole
blot i begrænset omfang har fællesgymnastik, og gerne vil tilbyde sine elever at vælge gymnastik som
hovedfag. Eller om man er en decideret gymnastikefterskole med gymnaster, der ikke kan få nok
gymnastik.
Gymnastik var til Landsstævnet i Aalborg i 2017 langt det største hovedfag, hvor mere end 80 % af de
6.700 efterskoledeltagere havde gymnastik som hovedfag. Vi forventer ved L21, at en nogenlunde
samme andel af eleverne vælger gymnastik som hovedfag – altså mere end 5.000 elever.
Gymnastik 1
Øvelser, niveau og træningsmængde vil på Gymnastik 1 komme til at være på niveau og med ca.
samme træningsmængde, som vi oplevede ved Landsstævnet i Aalborg i 2017. Gymnastik 1 er som
hovedfag rammen om efterskolernes show. Alle kan være med, men der skal trænes hjemme på
skolen inden vi mødes til L21.
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Gymnastik 2
Er for de efterskoler, der gerne vil tilbyde deres elever lidt mere. Her sættes baren højere, og man skal
som skole forvente, at der skal lægges flere kræfter i , for at lære serierne.
Valget som skole
Når valget mellem Gymnastik 1 og Gymnastik 2 som udgangspunkt foretages skolevis, handler det
om, at den enkelte skole ”kun” skal træne én ting hjemmefra, og ikke skal tilbyde to differentierede
tilbud og træningsaktiviteter til sine elever. Endvidere vil vi, når vi kommer til L21, i perioder dele
træningen op, så Gymnastik 1 og Gymnastik 2 træner på forskellige træningsbaner. Derfor har vi
valgt, at der skolevis skal vælges mellem Gymnastik 1 og Gymnastik 2.
Der sendes senere i denne uge en mail til de tilmeldte skoler, hvor der skal tilkendegives, om man
som skole ønsker at tilbyde sine elever hovedfaget Gymnastik 1 eller Gymnastik 2.

5. Infomøder i september
Vi har tidligere annonceret informationsmøder i september. Henholdsvis den 8. september på
Gudenaadalens Efterskole og den 10. september på Gørlev Idrætsefterskole. Vi formoder og
planlægger fortsat, at disse to møder vil være fysiske møder, hvor vi samles.

6. Til Landsstævne med den nuværende elevårgang
Årgangen 2019-20 er på mange efterskoler blevet ”frarøvet” mere eller mindre hele
opvisningssæsonen af ”Coronaen-tyven”, og det ville derfor have været dejligt, om det var disse
elever, der fik muligheden for at afslutte deres skoleår med at tage til Landsstævne. Det er det
desværre ikke, - og dog - havde det været planen, at Landsstævnet var denne sommer, så ville det
helt sikkert være blevet udskudt eller aflyst.
Men måske skal I alligevel overveje, om I vil tilbyde jeres nuværende elever at komme med til
Landsstævnet. Flere skoler har tidligere haft ”Gamle elevhold” med til Landsstævne. Og det er også en
mulighed denne gang. I kan nemlig tilmelde et hold af tidligere elever eller for den sag skyld hele eller
dele af den nuværende årgang som foreningshold.
Tager I et gammelt elevhold med, skal der naturligvis være klare retningslinjer for, hvordan det
foregår, hvem der har ansvaret osv. Men en model kunne være at lave et antal træningsweekends
/træningsdage i løbet af kommende skoleår, hvor I enten tilretter dette års opvisningsprogram eller
laver noget helt nyt til de elever, der kunne have lyst og mod på en deltagelse i Landsstævnet 2021.
Det skal selvfølgelig aftales, hvem der er instruktører? – nuværende gymnastiklærere eller andre?
Hvem der har ansvaret for deres deltagelse, og under hvilke vilkår det kan ske?
Deltagelse af gammelelevhold vil ske som foreningshold, og ikke som en del af Efterskoleholdet.
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7. Valgfag
Vi har tidligere bebudet, at vi ville sende en valgfagsliste med beskrivelse af de enkelte valgfag. Den
har vi imidlertid ladet ligge i coronaperioden, men der arbejdes i disse dage på at gøre planen endelig,
ligesom der sættes ansvarlige lærere på de enkelte fag. Valgfagslisten og beskrivelsen vil komme med
næste nyhedsbrev, som sendes ud inden sommerferien.

8. Brug for hjælp
Flere har allerede budt ind og vil gerne være behjælpelig med nogle af de mange store fælles opgaver
i forbindelse med hovedfag, valgfag og meget mere. Der vil i den kommende tid være brug for, at der
sættes navne på en række opgave. Så har du specifik interesse i f.eks. at stå for et hovedfag, et valgfag
eller andet, er du meget velkommen til at skrive eller ringe. an@efterskolerne.dk eller telefon: 25 21
84 09

9. Template forældrebrev
Enkelte skoler har efterspurgt et udkast til et første forældrebrev, der kan sendes ud inden
sommerferien. Der er derfor lavet en template til et forældrebrev. Templaten skal tilpasses den
enkelte skolens forhold, og kan sendes til forældre og elever, der skal starte til august. Templaten
finder I på hjemmesiden HER
Der vil i august/september forud for elevtilmeldingen blive udarbejdet en fornyet template til
forældrebrev, som I kan bruge forud for elevernes endelige tilmelding til L21

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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