Nyhedsbrev # 6 – august 2020
Kære deltagende L21 efterskole m.fl.
Vi har hermed fornøjelsen at sende nyhedsbrev #6 vedr. Landsstævnet, hvor vi
har samlet forskelligt nyt vedr. efterskolernes deltagelse i L21.
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1. Skolestart 20-21
Et nyt skoleår står for sin begyndelse, og rigtig mange efterskoleelever i hele
landet sidder lige nu med sommerfugle i maven og venter på alt det, som et
efterskoleår byder på. Hvad bliver det for et skoleår? Hvem skal jeg bo på
værelse med? Hvordan bliver kammeratskabet? Hvad med undervisningen –
min idræt? Hvordan bliver efterskoleåret under coronahensyn? Og for 6.500
efterskoleelever ses der også frem mod et skoleår, der rummer et Landsstævne,
- med mulighed for en hel særlig afslutning på et supergodt skoleår.
2. Informationsmøder
Vi afholder i september to informationsmøder om L21 – på henholdsvis
Gudenaadalens Efterskole den 8. september og på Gørlev Idrætsefterskole den
10. september. Begge møder er fra kl. 14.00 – 16.00.

Vi vil rigtig gerne, at alle deltagende skoler er repræsenteret ved ét af de to informationsmøder.
Gerne både med en gymnastikansvarlig samt en leder. På mødet vil vi orientere om hovedfag og
valgfag, om det store show, indkvartering, bespisning, økonomi, kursusuger og lærertimer samt L21
og selvfølgelig også om Covid19 og meget andet.
Der vil blive serveret kaffe, brød og frugt til mødet.
•
•

Tilmelding – 8. september, Gudenaadalen HER
Tilmelding – 10. september, Gørlev HER

3. L21 og Corona
Corona er desværre endnu ikke et overstået kapitel, og I sidder sikket alle ude på skolerne og
tilrettelægger opstarten og skolegangen med det nye elevhold ud fra retningslinjerne udsendt fra
ministeriet før sommerferien, der omhandler regler om afstandskrav, primærgrupper på 25-30 elever
osv. Og nogen tænker muligvis, om der overhovedet bliver Landsstævne, som netop handler om at
samle eleverne i store grupper, tæt sammen.
Til det kan vi kun sige, at vi tror på, at der bliver Landsstævne, og at vi næste sommer er ude over
afstandskrav. Ligesom næste sommer også skal byde på mange andre store arrangementer i DK. Vi
kan naturligvis ikke spå om fremtiden, men vi følger nøje myndighedernes krav og anbefalinger og
arbejder troligt videre i planlægningen af et supergodt Landsstævne.
4. Kontaktpersoner
I forbindelse med skoletilmeldingen, registrerede I også L21-kontaktpersoner, som er kommet på
maillisten for nyhedsbrev mm. Skulle der være skiftet ud i lærerstaben, eller er der kommet andre
eller flere kontaktpersoner til, så send gerne en mail, så vi får registreret de respektive personer på
alle skoler.
5. Opkrævning af skolegebyr
Vi gør nu klar til at sende faktura på skoledeltagelsen i L21. Alle skoler betaler jf. kommissoriet 4.000
kr. Opkrævningen vil ske fra Sekretariatet i den kommende uge.
6. Landsstævnesang
Efterskolerne og DGI udskrev i foråret en sangkonkurrence med henblik på at lave en fælles
Landsstævnesang, der skulle rumme såvel Efterskoleeleverne, som DGI’s mange deltagere. Sangen er
nu valgt, og den vil blive offentliggjort ved et arrangement den 18. september. Herefter vil sangen
komme ud på skolerne i såvel tekst og noder, ligesom den vil kunne hentes på Spotify og andre
streamingtjenester.

7. Gymnastik 1 eller 2
Før sommerferien bad vi jer vurdere, hvor vidt I ville tilbyde hovedfaget gymnastik som Gymnastik 1
eller Gymnastik 2. Mange skoler indsendte deres tilkendegivelse inden ferien. Har I endnu ikke gjort
dette, må I meget gerne gøre det hurtigst muligt. – Læs mere om Gymnastik 1 og 2 HER
8. Vigtige datoer
Et rids af kommende datoer
2020
• Tirsdag d. 8. september kl. 14.00 – 16.00 – Infomøde Gudenaadalens Efterskole
• Torsdag d. 10. september kl. 14.00 – 16.00 – Infomøde Gørlev Idrætsefterskole
• Fra okt. – online elevtilmelding
• Mandag d. 23. og tirsdag den 24. nov. - Kursus I - for gymnastiklærere
samt seminar om Verden er Vores – afholdes på BGI
2021
• Torsdag d. 11. marts - Lærerkursus II på Ringe Efterskole - gymnastiklærere
• Tirsdag den 21. april – Informationsmøde i Svendborg
• Tirsdag den 18. maj 2021 – Første fællestræning – Landsstævnestadion i Svendborg
(bemærk lokationen er flyttet til Svendborg)
• Mandag d. 28. juni – torsdag d. 1. juli – Træningsdage, aktiviteter og valgfag Svendborg
• Torsdag d. 1 – søndag d. 4. juli – DGI’s Landsstævne i Svendborg
9. VERDEN er VORES et undervisningsforløb
VERDEN er VORES er Landsstævnets og Efterskolernes bæredygtighedsprojekt. Et projekt til og med
de unge mennesker på efterskolerne, men også målrettet udskolingsklasserne i Svendborg Kommune.
VERDEN er VORES, er en del af Landsstævnet, som har et stort fokus på bæredygtighed. VERDEN er
VORES tilbyder et undervisningsforløb i energi, bæredygtighed & måden vi lever på, som vil finde sted
ude på de enkelte skoler. Undervisningsforløbet vil kulminere til L2021, hvor efterskoleelever kan
være med til at afholde deres egen klimakonference med afsæt i valgfaget, og det de har lært i
forløbet.
VERDEN er VORES undervisningsforløb indeholder en række forskellige undervisningsspor med hvert
sit faglige ståsted, som bidrager med redskaber og viden omkring energi, bæredygtighed og levevis.
Følgende spor er en del af VERDEN er VORES undervisningsforløbet:
1. Naturvidenskab og energi-sporet: Her får de unge hands-on erfaring med, hvordan bæredygtig
energi fungerer.
2. Energi- og bæredygtighedsstrategi-sporet: Her opbygger de unge viden omkring
energioptimering og udvikling af bæredygtighedsstrategier

3. Retorik-sporet: Her lærer de unge om, hvordan kommunikation og formidling både i tale, skrift
og viralt er en vigtig spiller i bæredygtighedsdebatten.
4. Innovations-sporet: Her møder eleverne koblingen mellem innovation og bæredygtighed ved
selv at udvikle nye løsninger, der kan skabe nye bæredygtige muligheder.
En ekstra feature, som kan bruges i alle områder, er, Debat & Dilemma-kortene, som åbner op for
refleksioner og samtaler, så de unge lærer at navigere ud fra eget ståsted i de mange dilemmaer, som
bæredygtighed også indebærer.
I kan på skolerne frit vælge, hvilke(t) spor I vil benytte på netop jeres skole. Det samme gælder også
brugen af de konkrete spor, hvor den enkelte lærer også frit kan vælge, hvad han/hun vil inkorporere i
sin undervisning på baggrund af tid, interesse og faglige kompetencer.
I forbindelse med lærerkurset på BGI den 24. november, afholdes der workshop, der introducerer og
forbereder valgfagslærerene på forløbet.
10. Redskaber
I forbindelse med Efterskoleholdets deltagelse i Landsstævnet, skal der selvfølgelig bruges en række
gymnastikredskaber.
Redskaber til Efterskoleshowet
Til det store efterskoleshow vil vi bruge 12 x 12 meter airtracks. Skulle der være en skole, der
overvejer at anskaffe sig en sådan, hører vi gerne fra jer. Det vil være muligt at købe airtracken til en
reduceret pris, hvis vi kan bruge den i forbindelse med Efterskoleshowet.
Vi skal også bruge nedspringsmåtter med side og endekasser. Her vil vi meget gerne låne måtter hos
nogle af jer, mod at I får et nyt sort betræk til en ganske favorabel pris. Er der skoler, der vil være
interesseret i at indgå i en sådan aftale, hører vi gerne fra jer.
Vi vil endvidere til springvalgfaget også gerne låne/leje redskaber af jer.
11. Facebookgruppe
Hvis I endnu ikke har meldt jer til Facebookgruppe for lærere og kontaktpersoner, vil vi anbefale jer at
gøre dette. https://www.facebook.com/groups/675536182931498/

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

