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Folkemusiklauget i folkeskolen. 

På laugsgildet i 2014 foreslog jeg, at FYNBOERNE skulle tage ud på 
folkeskolerne og give eleverne undervisning i dans. I forbindelse med den 
nye folkeskolelov, som skulle træde i kraft efter sommerferien 2014 skal 
skolerne samarbejde med foreninger. 

Jeg synes, at det er vigtigt at vores børn stifter bekendtskab med den slags 
dans og musik, som har været brugt i generationer og som afspejler en tid 
med et fællesskab som man hver især yder noget til. Det kan være, at 
eleverne ikke synes om det, det kan være, at de kan lide det, men jeg synes 
det er vigtigt, at det bliver præsenteret for det. Sjældent magter skolernes 
faste lærerstab at undervise i vores traditionelle danse - til levende musik. 

Formanden gav grønt lys til at jeg måtte tage kontakt til skolerne. Derfor 
sendte jeg kort efter lausgildet den viste skrivelse til samtlige skoleledere i 
Odense kommune med vores tilbud. Da jeg kun fik ét svar, gentog jeg 
udsendingen i august, og modtog nu flere henvendelser. 

Kjeld Dollerup og jeg har været på 
Holluf Pile Skole hvor vi var der to timer 
i en tredje klasses musik-temadag. Vi 
havde både ballade-dans, sanglege, 
pardanse, kredsdans, rækkedans og 
kvadrilledans, eleverne gik op i det og 
morede sig herligt, og læreren kaldte det 
"En super dag". 



Poul har været med tre gange på Agedrup skole, dels på tredje årgang og 
dels på niende årgang som dansede Lanciers. 

Også Djan og Henning havde meldt sig til at komme med ud på Agedrup 
skole på andre årgange, men da der skete uforudsete ting i klasserne, blev 
det udskudt til efter jul. 

Der har jeg så haft et forløb med femte årgang og med sjette årgang, og 
efter Påske er det planen at fjerde og ottende årgang vil have et forløb, 
ligesom Seden Skole og Danehofskolen i Nyborg har vist interesse. 
Endvidere bliver vi indkaldt til et møde på Rosengårdsskolen med henblik 
på næste skoleår. 

Da forløbet på sjette årgang på Agedrup skole var ved at være slut, bad de 
om en ekstra gang, og det fik de selvfølgelig. Som afslutning holdt en elev 
en lille tale, hvor hun sagde, at da de hørte, at de skulle have folkedans, 
havde de tænkt at det ville blive rigtig kedeligt. Men da de var kommet i 
gang, opdagede de hvor sjovt det var, og de havde glædet sig til hver gang. 

Efter et forløb giver jeg gerne klasserne et diplom, og her er gengivet 
diplomet, som 6. årgang fik. 

Hvis du vil læse mere om forløbene, kan du gå ind på mit web-sted 
[tage01.dk] i min SØGEMASKINE og vælge spille-lister. 

Tage Aabech 



Det attesteres herved, at 

6. årgang på Agedrup skole 

i foråret 2015 har gennemført et 5 lektioners forløb med folkedans. Der er blevet 
arbejdet med følgende danse: 

March 
March med forbigang 
March med kryds 
March polonæse 
løb med spiral 
March-leg 
Mads Tobak 
Hamborg Sekstur 
Og gå så 
Med hænderne 
Først den ene vej 
Ritch-ratch 
o 

Ah Susanne 
Den toppede Høne 
Tosse Marens Totur 

(vi har brugt tohåndsfatning i stedet for vals) 

Den 2. marts, 2015 
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