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Kære forældre 
 

Lige nu har vi fornøjelsen af at have jeres dejlige børn på vores skole og jer 

tilknyttet som forældre. Efter sommerferien ser det anderledes ud... Vi vil dog 

meget gerne fortsat have jer tilknyttet vores skole, og en mulighed for det er via 

vores Skolekreds. 

 

Hvad er en skolekreds? 

Alle efterskoler skal ifølge loven have en skolekreds. Formålet med skolekredsen 

er blandt andet at sikre, at skolen er folkeligt forankret, og at den har et bagland, 

der bakker den op. 

 

At være med i en skolekreds betyder, at du kan være med til at gøre en forskel for 

en masse unges afslutning af grundskoleforløbet. Som medlem af Skolekredsen 

vil du blandt andet hvert forår blive inviteret til vores generalforsamling, som er 

skolens øverste myndighed. Generalforsamlingen vedligeholder og vedtager 

værdigrundlag og vedtægter for skolen. På generalforsamlingen vælger man også 

repræsentanter til vores bestyrelse. 

 

Som medlem af Skolekredsen er man ikke forpligtiget på efterskolens daglige drift. 

Til det arbejde har vi en daglig ledelse samt en stab af ansatte. 

 

Hvad får jeg som medlem af Skolekredsen? 

Som medlem af Skolekredsen bliver du automatisk indbudt til en række 

arrangementer på skolen, som du kan deltage i, hvis du har tid og lyst: 

- Invitation til og stemmeret ved skolens årlige generalforsamling, samt 

spisning forud for generalforsamlingen. 

- Det årlige elevmøde, hvor skolens tidligere elever mødes og udveksler 

gode minder. 

- Grundlovsfesten. 

- Efterskolernes Dag i september og Efterskolernes Aften i januar. 

 

Derudover får alle medlemmer af Skolekredsen tilsendt Stevnsbogen, der udgives 

en gang årligt, hvor man kan læse om det forgangne år på Stevns. Nyhedsbreve 

og opvisningsplan udsendes ligeledes til medlemskredsen. 

 

Pris og tilmelding 

Det koster kr. 100,- årligt at være medlem af Skolekredsen.  

 

Vi håber, at mange af jer har lyst til at blive medlemmer af Skolekredsen og 

dermed fortsat være en del af Gymnastikefterskolen Stevns. 

 

Tilmelding sker ved mail til Dorte Balle på kontor@gymnastikstevns.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Carlo Mathiasen, forstander 

Gymnastikefterskolen Stevns 

Boestoftevej 58 

4660 Store Heddinge 

www.gymnastikstevns.dk 

 

E kontor@gymnastikstevns.dk 

T 5650 8377  
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