
Vi opfylder et behov! 
I FYNBOERNES vedtægter står der blandt andet: 

§ 2 Laugets formål er: 

a) at viderebringe og dyrke samvær omkring musik, dans, 
sange, lege og fortællinger, der har rod i den danske 
folketradition 

b) At fremme samværet mellem generationerne, således at 
levende folketraditioner kan føres videre og dermed skabe 
forståelse for samfundsforhold før og nu. 

e) At holde møder, kurser, åbne arrangementer, seminarer, 
m.v. 

Et naturligt sted, hvor alle 
børn kan møde danske 
folketraditioner er i 
skolerne. Derfor har vi 
tilbudt at komme ud på 
skolerne. 

Samtidig indgår der nu i 
folkeskolens Færdigheds- og vidensmål for faget Idræt krav om 
dans. Og i Fagformål for faget musik kræves blandt andet "efter 



4. klassetrin: Eleven kan deltage i fællesdanse" og "efter 6. 
klassetrin: Eleven har viden om dansetraditioner og -trin" 

Derfor har mange lærere taget imod vores tilbud om at vi 
kommer ud på deres skole med levende musik og 
danseinstruktion til sociale danse af den danske tradition. 

Her lidt statistik: 
I foråret har vi således været ikke mindre end 36 gange ude på 
skolerne. Vi har undervist fra 3. - 9. klasse. Det har været 
undervisning på en hel årgang med 72 elever til en enkelt klasse 
med 15 elever. De fleste forløb har indeholdt March, march med 
forbigang og eventuelt kryds, march polonaise, løb med spiral, 
march-leg, chasse- og polkatrin, pardanse, kvadrilledans, 
rækedans samt kredsdans med skiftende partnere. Vi var også 
nogle gange været ude og undervise i dans til folkeviser. 



Vi har været på: 
skole/klassetrin gange lektioner ialt antal instruktører 
Agedrup 7. årg 5 6 3 
Agedrup 9. årg 3 4 5 
Danehof 3. årg 2 4 3 
Danehof 7. årg 1 2 5 
Ejerslykke 4. årg 1 3 4 
Holluf Pile 4. kl 1 3 2 
Kroggård 4. årg 1 3 4 
Kroggård 5 + 6 kl 1 3 4 
Sanderum 5. årg 2 2 4 
Sanderum 6. årg 2 4 2 
Spurvelund 4. a 4 8 3 
Spurvelund 4. b 5 5 2 
Spurvelund 5. kl 5 6 2 
Ubberud 3. årg 3 6 3 



I forløbene, har vi været på samme hold 

1-5 gange (gennemsnitlig 2,5 gange) 
2-8 lektioner (gennemsnitlig 4,2 lektioner) 
2-5 instruktører (gennemsnitlig 2,8 instruktør pr gang). 

Vi kan se på børnene, at de gamle danse stadig kan bruges, og jeg 
tror og håber at vi vil blive lige så flittigt brugt i næste skoleår. 

Tage Aabech. 

(Billederne i denne artikel er fra 4. a på Spurvelundskolen) 




