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UUGGEENNSS CCIITTAATT
”På vore børn skal vi kendes
Frit skal de vokse og gro
Danse sig ind i en fremtid
Synge sig frem til en tro”

Halfdan Rasmussen, 
1915-2002

Rudolf Steinerskolen
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Kroppen spiller en vigtig rolle i l¾ring, og sammenh¾ngen mellem krop og kognition
er alarmerende ukendt i praktisk p¾dagogik, siger Anne Mangen, som mener tiltroen
til digitale l¾remidler er st¾rkt overdrevet.
- Jeg l¾gger v¾gt p� betydningen af det
grundl¾ggende faktum, at vi har en krop, og
hvad forskningen i blandt andet biologi og
neurologi har afd¾kket om sammenh¾ngene
mellem kroppen og hjernen for grund-
l¾ggende kognitive funktioner, siger Anne
Mangen, postdoktor ved afdeling for sam-
funnsfag ved H¿gskolen i Oslo og Akershus, til
bladet Bedre Skole.
Hun er s¾rligt optaget af sammenh¾ngen
mellem det taktile og haptiske, dvs brugen af
h�nden og fingrene til skrivning. Der er meget
lidt forskningsbel¾g for troen p� de digitale
l¾remidler. Mange af p�standene om data-
teknologiens gode p¾dagogiske effekter er
udokumenterede og st�r ikke i forhold til hvad
vi ved fra empirisk og teoretisk forskning
indenfor eksempelvis psykologi og neurologi,
om hvordan vi som mennesker l¾rer og ager-
er med teknologiske afgr¾nsninger - p�stande 

om hvordan b¿rn og unge er Òdigitale ind-
f¿dteÓ, og dermed eksperter i multitasking, og
hvordan digitale hj¾lpemidler er motiverende,
og per definition, gode for l¾ring er ikke s¾rlig
veldokumenterede.
Heldigvis begynder vi at f� mere forskning om
betydningen af de sansemotoriske oplevelser,
siger hun til Bedre Skole. Hjerne og krop,
t¾nkning og sansemotorik m� ses i sammen-
h¾ng. Vi kan ikke behandle hjernen som en
isoleret computer uden forankring i kroppen,
eller modsat.
Anne Mangen har sammen med den franske
neurofysiolog Jean-Luc Velay set p�, hvordan
skrivning p� tastatur involverer det kropslige -
h¾nder og fingre - p� helt ulige m�der, og at
dette g¿r en forskel i forhold til hvor godt man
husker det man har skrevet.
Velay og kolleger i Marseille udf¿rte et eksper-
iment, hvor to grupper voksne skulle l¾re flest
mulig bogstaver p� et fremmedsprog. Den ene
gruppe skrev i h�nden, den anden p� tastatur.
6 uger senere blev de testet p� hvor godt de
kunne huske de tegn og bogstaver, de havde
l¾rt, og h�ndskriverne klarede sig suver¾nt
bedst.
Ved at scanne deltagernes hjerner, fandt Velay
ud af, at h�ndskriverne havde aktiveret en del
af hjernen, Brocas-omr�det, som ogs�
aktiveres, n�r man g¿r noget fysisk.
Mangen mener, at noget af forklaringen p�
h�ndskrivernes bedre resultater er, at det syn-
lige resultat bliver mere direkte, n�r man skriv-
er i h�nden - Det er et �n-til-�n samspil mellem
den visuelle form og bev¾gelse, som man ikke
har, n�r man skriver p� et tastatur.

via Karin, fra Bedre Skole, nr 4, 2012

                       



Det sker ...

OKTOBER
Fredag d 11.

Skolen Skolernes motionsdag
L¿rdag d 12.
13-15.45 Babuska Strikkekursus

UGE 42 skolen EFTER�RSFERIE

S¿ndag d 20.
15-17 Audonicon Koncert:

Trioen Zenobia
Onsdag d 23.
19.30 Audonicon Foredrag v 

Niels Henrik Nielsen, 
Michael Jackson

Babuska Bestyrelsesm¿de
L¿rdag d 26.
10-14 Skolen Lysfest - �bent hus
13-15.45 Babuska H¾klekursus
S¿ndag d 27.
00.00 SOMMERTID SLUTTER
Onsdag d 30.
16.00 Skolen Konsultationer 1.vg.
Torsdag d 31.

Halloween

NOVEMBER
L¿rdag d 2.
13-15.45 Babuska H¾klekursus
L¿r/s¿n d 2.-3.

Audonicon fylder 30 �r
Festdag og �bent hus

Tors/fre 7.-8.
Babuska Lanternefest

Fredag d 8.
16-17.30 Skolen Fredagssalon
S¿ndag d 10.

Mortensaften
Onsdag d 13.
19.30 Audonicon Foredrag ved 

Jakob Andersen og 
Niels Henrik Nielsen
- en aften om
ÒFrihedens FilosofiÓ

S¿ndag d 17.
15.00 Audonicon Jazz koncert

med Mette Juul
Onsdag d 20.
19.00 Skolen Bestyrelsesm¿de

Babuska Bestyrelsesm¿de
L¿rdag d 30.
10-16 Skolen Julebasar

ØKO-MARKED
ved østgavlen af skolens hal

FREDAG KL 12-15 (på skoledage)

Gårdbutikken GED & GRØNT
- �rstidens ¿kologiske frugt og gr¿nt

- gedek¿d, p¿lser og gedegouda 

HERTHA
levef¾llesskab for 25 udviklingsh¾mmede 

og 150 ÒnormaleÓ beboere
M®LK - BR¯D - KAGER - BOLCHER

Vi har ogs� glutenfrit br¿d

UGENS FLYVER-PROFIL

1. Navn: Tina Lauritsen
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon: 

Jeg er leder af B¿rnehuset Babuska, og det 
har jeg v¾ret i snart fire-et-halvt �r nu.

3. Hvor og hvorn�r er du f¿dt:
Jeg er f¿dt i Lemvig, den 9. august 1963.

4. Hvor bor du: ved Ajstrup Strand i et sommer
hus 200 meter fra strandkanten.

5. Hvad er din yndlingsmusik: Jeg er lidt 
n¿rdet mht musik. Jeg kan godt lide Billie
Holliday og gammelt jazz, men jeg kan 
ogs� lide hiphop, og Tina Dickow, og Bob
Dylan, Savage Rose og noget gammelt 
langh�ret noget, eller noget gedigent rock. 
Det eneste jeg ikke kan holde ud er tekno og 
heavy metal, det er decideret nedbrydende!

6. Hvad er din livret: Rigtig godt tilberedt
lammek¿lle, og s� alt med fl¿deskum!
Desserter er lige mig :-)

7. Hvad er det bedste du har l¾st, set i 
biografen, i teateret eller p� TV for nylig: 
Jeg ser n¾sten aldrig TV, men jeg g�r i 
biografen og teatret. I l¿rdags s� jeg Antboy
sammen med min datter. Jeg l¾ser mange
b¿ger, lige nu af den islandske forfatter, 
Kristin Marja Baldursdottir, og japaneren 
Haruki Murakami. Jeg elsker ogs� lyrik og
danske digtere. Jeg skal se ÒDet springende
punktÓ i teatret imorgen. Det er en solo-
forestilling om Inger Christensens digte, 
spillet af Karen-Lise Mynster. Jeg ser meget
teater, og fornylig s� jeg ÒMens vi venter p�
GodotÓ af Samuel Beckett. Den var fantastisk

8. Hvad er der ikke mange der ved om dig: 
Jeg er dramaturg og har arbejdet som skue-
spiller og instrukt¿r i en �rr¾kke. Jeg havde 
engang mit eget teater. Og jeg pr¿ver at 
blive ved med at bade, selvom det er koldt!

9. Har du en hobby: Kultur! Jeg holder 
Information og nyder at l¾se den og f¿lge 
med. Jeg l¿ber ogs� og ror kajak.

10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil: 
G¾tteleg og quizz!

11.Hvad er det bedste ved 
RSS/Babuska/Audonicon: Den hjertelige 
stemning. Og selvf¿lgelig at vi arbejder dybt 
seri¿st med vores faglighed. 

12.Hvad synes du egentlig om at flyve: Jeg 
synes det er en ekstraordin¾r og ekstrem
oplevelse. Det er lidt som at dyrke ekstrem 
sport - at kaste al kontrol bag sig og overlade
sit liv og sk¾bne til en metalkasse. Men jeg 
kan godt lide gr¾nses¿gende oplevelser :-)

ØØKKOOLLOOGGIISSKK DDAAGGPPLLEEJJEE
med fokus på

Nærvær og Tryghed
Meningsfuld Hverdag
Udeliv og Bevægelse

Tæt Forældresamarbejde
Samarbejde med Steinerbørnehaven

Ellemosen, Ry
SSee mmeerree ppåå wwwwww.. llyysseebbjjeerrgg--ddaaggpplleejjee..ddkk

Connect By Heart 

tilbyder Jordforbindelse via Zoneterapi 
til unge mellem 10 - 25 �r og Massage til
mennesker i alle alder.
Connect By Heart tager h�nd om din jord-
forbindelse. Her kan du f�
zoneterapi/massage, som hj¾lper dig til
at forblive centreret, at holde hjertekon-
takten Ð og jordforbindelse dermed
forbindelsen til de vigtige v¾rdier i dit liv.
Du kan hos Connect by Heart v¾lge
mellem forskellige massage / zoneterapi.
Zoneterapi /Massage giver ro i kroppen.
Hos Connect By Heart gives 
Zoneterapi /Massage med omsorg og
n¾rv¾r. Connect By Heat tilbyder b�de
Zoneterapi / Massage ud af huset eller p�
Audonicon hver s¿ndag.
Kontakt Anna Maria Mia Andersen
25 34 28 30 / mia@connect-by-heart.dk
www.connect-by-heart.dk

Skolernes Motionsdag 
er en anderledes skoledag med fokus p� 
f¾llesskab og bev¾gelse - det er en god 
tradition p� de danske skoler og en dag, 
der markerer bev¾gelse og gl¾de. 

Temaet for Skolernes Motionsdag
2013 er Samarbejde og teamudvikling
Dagen arrangeres p� landsplan af Dansk
Skoleidr¾t i samarbejde med TrygFonden. 

SALG AF INSTRUMENTER
1 stk Cataluna spansk guitar 3/4 str i
meget fin stand + taske. Pris 500 kr.

Kontakt Mia (Amalie 8. kl), tlf. 25 34 28 30
eller mia@connect-by-heart.dk

---
1/1 cello, r¿dbrun med kraftig og god

klang. mobil 20778115


