
 

 

 

 
 

 

Evaluering af Projektet Fællesskab og sang i Jelling 2018  
  

Projektet løb af stablen i perioden fra uge 47 til 50, men allerede først i august mødes 

tovholderne fra Bredagerskolen med Naja Storbjerg, som var skulle lede projektet. 

Her blev der lavet en stram plan for hvornår og hvordan de forskellige dele af 

projektet skulle forløbe samt en fordeling af opgaver mellem de forskellige parter.  

Det viste sig at være helt afgørende for projektets succes. Det var udfordrende, at 

projektet løb over en forholdsvis lang periode, der var mange forskellige aktører med 

helt forskellige vinkler og opgaver og succesen var afhængig af, at det hele spillede 

sammen og at vi ikke mistede pusten undervejs.  

Projektet blev en succes.   

Vi oplevede tydeligt, at eleverne i hele udskolingen, både når vi øvede sangene og 

særligt på selve sangaftenen, fik en fællesskabsfølelse gennem sang. Det var hårdt 

arbejde for dem at nå derhen. Vi måtte snakke med dem undervejs om at være 

vedholdende og det at give sig hen. De skulle lære et helt nyt sprog for at forstå, hvad 

Naja sagde, når hun instruerede dem, og de fleste elever skulle lære at bruge deres 

stemmer på en helt ny og ukendt måde. Men da eleverne først havde lært deres 

stemmer at kende og de sange, der skulle synges, kunne de høre hvor flot det lød. De 

kunne mærke, at de var fælles om noget og der var ingen tvivl om, at de fik 

oplevelsen af at være med til noget, der var større end dem selv.  



Forældrene var heller ikke i tvivl, den aften de deltog i sagnaftenen. Opbakningen var 

stor og alle pladser var besat. Skolen fik mange tilbagemeldinger fra forældrene om 

at dette var helt særligt for eleverne at deltage i. Mange var imponerede over, hvor 

flot det lød samt at vi havde skabt et projekt, hvor alle var med.   

Kordeltagerne fra fire forskellige lokale kor der deltog var meget vilde med det. 

Sangene var lette for dem, men det at synge sammen med så mange unge mennesker 

var helt nyt og særligt. Deres deltagelse var afgørende for den del af projektet der 

handlede om at vise vores elever muligheden for at synge i kor i Jelling.  

På den store sangaften fik elever, forældre og andre Jellingborger og kormedlemmer 

et stort skud fællesskabsfølelse genenem sangen. Eleverne sang nogle sange selv, 

nogle sang de sammen med de andre kor og derudover var der fællesang. Der var 

smil på læben og lys i øjnene.    

Vi håber at projektet er med til at skabe vejen til at eleverne, når de forlader skolen 

(eller før) får lyst og mod til at kunne vælge at deltage i de sangfællesskaber, der 

findes i Jelling.  

Vi håber også meget at kunne gentage projektet. Vores drøm er at lave det til et 

tilbagevendende forløb. Derfor er vi allerede nu i gang med at beskrive projektet 

fremadrettet og vi prøve at søge lokale penge til at realisere det. Projektets karakter 

betyder, at det allerede ved første gennemførsel havde betydning både for 

Bredagerskolen og Jelling. Hvis vi lykkes med at gøre det til en tradition vil den 

betydning kun vokse – både på skolen og i byen.  

Viceskoleleder  

Mette Hjelholt Nielsen  

  

  

  

  


