
Prospekt for undervisning i dans i  
Folkeskolens 1.+2.+3. klasse 

Vi har i foreningen et sportsudvalg 
som står for ledelsen af vore turne-
ringer, og dette udvalg vil naturligvis 
kunne stå for afvikling af en sådan 
skoleturnering. Med disse skole-
stævner, samt konkurrencer vil De 
Danske Danseskoler være med til at 
udbrede det sociale samarbejde 
mellem klassetrin, samt de forskelli-
ge skoler. 
Lærerne skal naturligvis aflønnes 
ens på dette projekt, og vi forestiller 
os en lektionspris på  
kr. 320,- pr. lærer pr. lektion.  
Lærerne aflønnes af De Danske 
Danseskoler, og skolerne kan betale 
for ydelsen via EAN systemet til De 
Danske Danseskoler. 
Rekvirering af en danselærer foregår 
ved at søge ind på ”De Danske Dan-
seskolers” hjemmeside. Her vil være 
et link til uddannede danselærere i 
netop den region hvor skolen befin-
der sig. 
Linket hedder ”Vild med dans i sko-
len”. 
Vi forestiller os at der med tiden vil 
være mulighed for, at den enkelte 
underviser kan have alle tre nivauer 
på samme dag, på samme skole, og 
kan dermed tilbyde sin hjælp til en 
anden skole på en anden ugedag.  
For yderligere uddybning af vores 
prospekt, deltager vi gerne i et mø-
de, hvis undervisningsministeriet 
ønsker dette. 
 
De Danske Danseskoler 
Henning Christensen, formand 
Benita Løvgren, 
formand for  skole/ 
uddannelses udvalg 

"De Danske Danseskoler” vil med 
dette skoleprospekt  tilbyde undervis-
ningsministeriet en klar plan for un-
dervisning i standard- og latindanse 
til folkeskolens yngste klasser. Med 
henblik på at videregive så meget 
som muligt at den store kulturhistori-
ske arv, danseskolerne har deltaget i 
at opretholde, gennem mere end et 
hundrede år. Ligeledes vil De Dan-
ske Danseskoler med dette prospekt 
udbrede dans som motion i skolerne. 
Vi uddanner således danselærere i 
de 10 stiriliserede danse, 5 latiname-
rikanske og 5 standarddanse. Lige-
som alle danselærere også er ud-
dannet i børnedanse og historiske   
           danse, og musikforståelse. 
           I dette skoleprojekt vil al   
           undervisning varetages af  
           fagligt uddannede danse-  
           lærere fra organisationen  
           ”De Danske Danseskoler”,  
           som har organiseret danse-          
           lærere i Danmark gen-  
           nem 100 år. 
           Vi har lige nu 96 uddan- 
           nede danselærere i stan- 
           dard og latin amerikanske  
           danse. 
De Danske Danseskoler forestiller 
sig, at alle skolebørn skulle præsen-
teres for et undervisningsforløb i 
dans, med henblik på standard- og 
latindanse. Dette forløb vil indeholde 
dels: Et kort historisk forløb om dan-
sens udvikling og oprindelse, under-
visning i taktarter og musik, samt 
praktisk undervisning i vals, quick-
step, cha cha cha og jive. 
Vi har i foreningen et fast pensum, 
som alle vore danselærere følger, 
med mulighed for metodevalg, og 
udbygning med flere danse, hvis det 
er muligt at nå i undervisningsforlø-
bet. 
Forløbet skulle være: 2 lektioner á 45 
min. pr. gang i 8 uger i alt: 
16 lektioner pr. årgang. 
I tilknytning til undervisningsforløbet 
kunne vi tænke os at tilbyde regiona-
le skolestævner i dans for hvert klas-
setrin, samtidig en samlet skole kon-
kurrence, hvor hver skole stiller med 
3-5 par i hvert klassetrin på et så-
kaldt skolehold. Hvor holdene kon-
kurrere mod hinanden.  
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Cha cha cha: Udvides med 3 cha 
cha cha, samt hand to hand. 
Jive: Udvides med Windmill. 
 
Hvis det ønskes vil der være mu-
lighed for at kunne tage ”mærker” 
på de 3 niveauer. 
 
1. klasse bronze  
2. klasse sølv 
3. klasse guld 
 
Disse mærker er efter dansk  
tradition en mindre nål man kan 
sætte på sit tøj. 
 
Hvis det ønskes er vi naturligvis 
behjælpelig med at friske op på 
pensum til de klasser der skal til 
eksamen i idræt og trækker dans. 
Ligesom vi også kan være be-
hjælpelig med eksamens spørgs-
mål, passende til pensum, hvis 
det ønskes. 

Hvor kommer dansene fra. 
Hvordan tælles og forstås 
takt. 
Grundtrinene i dansene 
vals, quickstep, cha cha cha 
og jive. 
Vals: Her trænes også vals i 
firkant med højre fod. 
Quickstep: Opstart på 
lockstep. 
Cha cha cha: Indøve ”New 
Yorker”. 
Jive: Change places right to 
left, samt left to right. 
 
Forståelse af bevægelses-
forløbet i de 4 danse. 
Vals: højre og venstre drej-
ning. 
Quickstep: Grundtrin og 
lockstep. 
Cha cha cha: Grundtrin, un-
der arm turn,  
3 new yorker, spotturn. 
Jive: Grundtrin, change of 
places, change of hand be-
hind bag. 
 
Forstå betydningen af mu-
sikkens accent. 
Historiske oprindelse af 
dans. 
Vals: Udvides med whisk og 
chassé. 
Quickstep: Udvides med 
spindrejning. 
 
 
 
 

1. klasse:   

2. klasse:   

3. klasse:   

Pensum: 


