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Med nysgerrige øjne 

Så er det hen ved 3 måneder siden jeg en 
dejlig sommerdag startede på Rudolf 
Steiner-skolen. Nogen gange synes jeg 
faktisk det føles, som om jeg har været 
her meget længere. 
 

    
 
Dagene flyver og de mange, forskellig-
artede opgaver presser sig på. Midt i dét 
er det vigtigt at huske på at trække 
vejret dybt og tænke tilbage på, hvad det 
egentlig er for et sted jeg er landet.  
 

Indtrykkene er mange, men der er nogle 
afgørende fællesnævnere, som gør, at 
denne skole er meget forskellig fra de 
skoler jeg ellers har arbejdet på. 

Det første jeg fik øje for, var lærernes 
enorme engagement; den lyst de havde 
til at give børnene lærdom. Det fine blik 
de havde for elevernes trivsel. Den 
kvalitet, de præsterer i undervisningen. 
Den faglige spændvidde lærerne har, 
der er afgørende for at eleverne får 
lærdom og dannelse, og det gør de i rigt 
mål.  
 

Det næste jeg bemærkede var en meget 
aktiv og interesseret forældrekreds, 
som virkelig vil skolen og kan se de 
fordele der er, blandt andet ved at vi 
ikke skifter pædagogisk retning hvert 3-
4 år.  En forældrekreds, der dukker op til 
stort og småt, fra rengøring over 
morgensang til skolelørdage. Det 
betyder alverden for jeres børn, at de 
kan se, at I er interesserede. En 
forældrekreds, der skriver til mig om 
betragtninger og store og små ting, der 
alt sammen er med til at gøre mig 
klogere.  
 

Jeg bemærker også nogle børn, der i det 
store og hele ligner alle andre børn. De 
har gode og mindre gode dage. De kan 
periodisk ikke lide at gå i skole, de leger, 
snakker, løber og huserer som alle 
andre. Og dog, der er alligevel noget ved 
dem; som når jeg er vikar i Overskolen 
og kan konstatere, at deres faglige 
niveau ligger et godt stykke over, hvad 
jeg ellers har set; og bemærker den 
høflighed og venlighed de møder mig 
med.    

                                           (fortsættes på side 2)  
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Det er blevet anerkendt, at evnen til at 
kunne koordinere lemmernes bevægelse 
er vigtig for smidigheden i 
hjernehalvdelene og dermed 
indlæringen. I eurytmitimerne og i 
helseeurytmien arbejder vi bevidst med 
de tre planer: Det transverse, der deler 
mennesket i oppe og nede, det sagittale, 
der deler i højre og venstre og det 
frontale, der deler i for og bag. 
Eurytmiøvelserne optræner at arme og 
ben uafhængigt af hinanden kan bevæge 
sig i disse planer. Det styrker 
koordinationen af lemmerne, gør smidig 
både i krop og hjerne og stabiliserer 
balancesansen. Øvelserne går ud på at 
give kugler eller kobberstave til 
hinanden samtidig med, at vi gør noget 
andet med fødderne, eller laver 
lydgebærder med armene, mens 

Eurytmi og 

koordination 
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fødderne går en rytme. Disse øvelser 
styrker også evnen til at kunne fokusere. 
Dette kan være svært i en tid, hvor vi 
afledes af TV, mobiler og IT i det hele 
taget. Samtidig træner vi at kunne 
arbejde sammen. Vi er så vant til at 
kommunikere ved at tale sammen. I 
eurytmien oplever vi, hvordan vi må 
bevæge os i forhold til hinanden og løse 
tingene gennem bevægelse.  

Hvis en elev har problemer med at 
indlære, er urolig eller ikke trives, kan 
der findes ud af om han/hun er vel 
integreret i de nedre sanser. 
Balancesansen undersøges ved at gøre 
øvelser i de tre planer. Hvis eleven bliver 
svimmel ved disse øvelser, kan det være 
tegn på, at der er noget, der må trænes.  

 

 

 

Der undersøges også, om der er tegn på 
at følesansen er for udpræget, det kan 
bl.a. vise sig ved at eleven ikke tåler 
berøring og at andre kommer for tæt på. 
Er der problemer med det, kan det føre til 
kropslig uro og fokuseringsproblemer. 
Der ses også på om elevens 
muskelspænding er for slap eller for 
spændt, dette påvirker 
bevægelsessansen. Disse tre sanser: 
balancesansen, følesansen og 
bevægelsessansen kaldes for de nedre 
sanser og skal gerne være i harmoni, for 
at eleven kan være godt til stede i sig selv 
og dermed kunne indlære optimalt. Er 
der ikke den ønskede harmoni, kan 
eleven få en række øvelser, der optræner 
de nedre sanser og vil dermed kunne gå 
styrket ind i skolearbejdet. 

  

 

Af skoleleder 

John Jensen 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Mandag den 27. februar kl. 16:00: Bevægelse, 

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

OpslagsTavlen 
Spændende juletilbud fra Bente 

Få taget et billede af din familie, inden 
juletidens fristelser sætter sine spor!  

 

 

Gør reklame for julebasaren! 

 

Print endelig plakaten ud og hæng den op 
i jeres nærområde, så vi kan få spredt 
budskabet og forhåbentlig kan få mange 
besøgende til dette dejlige arrangement. 
Plakaten kan også afhentes på skolens 
lærerværelse. 

 Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker ikke 
nødvendigvis institutionernes holdning. Den 
udkommer så vidt muligt onsdag undt. ferier. 

Deadline: Inden weekenden, eller efter 

aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller 
brug forældre-intra eller sms 61331549. 
Relevante privatannoncer medtages gratis i det 
omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør: 

Stig Bredholt Bahnson. Øvrige:  Sesha Hart, Anne 
Katrine Wolgast, Bente Foged Madsen, Lars 
Thetmark, Anne Marie Holst. 

Med nysgerrige øjne 
(fortsat fra side 1) 

Eller når jeg om morgenen begiver mig 
igennem hovedbygningen og kan mærke 
og høre rytmer, sang, recitationer og 
fløjtespil af en høj kvalitet. De kan altså 
noget, de børn! 

Og så er det svært at se bort fra alle de 
andre ting, der sker på skolen og nyde 
den opbakning, der er omkring det. 
Michaelsfest, arbejdslørdag, skolelørdag, 
drama, eurytmi. Listen er lang, og snart 
står Julebasaren for døren. Jeg er virkelig 
stolt over at se børnenes indsats og det 
helt særlige rum, lærerne kan skabe 
omkring sådanne begivenheder - store 
som små. Og jeg er benovet over den 
indsats I som forældre lægger i at støtte 
op. 

Generelt kan jeg slet ikke forstå at Rudolf 
Steinerskolen ikke er det oplagte valg for 
elever i Skanderborg.  

Et blik på organisationen 

Jeg troede i starten, at hovedvægten af 
mit arbejde skulle lægges i at forbedre 
forholdene for SFO´en og de første 
klassetrin. Det gør jeg sådan set stadig, 
men pludselig trænger Overskolen sig på, 
og den udfordres jo af det nye buzz-word 
”Steiner-HF”.  

Det tog nogen tid før det egentlig gik op 
for mig, hvad forskellen på os og en 
Steiner-HF var, og da det endelig gik op 
for mig var det lidt skuffende; der er 
nemlig praktisk talt ingen. Det der er, er 
en række ministerielle krav til 
undervisere, klassekvotienter og 
fagindhold, der alt sammen munder ud i 
det faktum, at alle Steiner-elever, HF eller 
ej, stadig skal søge ind på Kvote 2. 

Lige nøjagtig det gør, at jeg måske ikke er 
så begejstret for Steiner-HF´en; for mig 
ser det ud som om den tager en stor del 
af vores frihed og reelt kun giver en 5-6 
måneders SU som hjemmeboende igen. 

Det positive i hele den sag er, at det har 
givet anledning til, at kigge vores 
overskole-tilbud igennem. Gør vi det vi 
gerne vil? Kan vi iværksætte tiltag, der 
gør tilbuddet mere interessant? Kan vi 
fokusere mere på dannelse og lærdom? 
Skal vi også kunne fastholde og tiltrække 
elever så sent i skoleforløbet? 

Alt dette er udgangspunkt for et 
fyraftensmøde den 23. november for 
Overskolen, og det vil I alle naturligvis 
høre nærmere om på et senere tidspunkt. 

Vi ses til Julebasaren 

Venlig hilsen John 

Ugens flyverprofil    
   
 

 

 

  
 

    

 

  Martin Reiter Edelberg 

HVAD LAVER DU PÅ SKOLEN? Jeg er 
klasselærer i 3.klasse, har engelsk med 
4.klasse og idræt med 5., 6. og 7.klasse. 

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT Jeg er 
født i Vejle d.6.oktober 1980. 

HVOR BOR DU NU? Nu bor jeg i Gedved. 

HVAD ER DIN LIVRET? Jeg kan rigtig 
godt li' lammesteg med ovnbagte 
kartofler. 

DIN YNDLINGSMUSIK? Der er meget. 
Lige nu er jeg glad for at lytte til Den 
danske Strygekvartet og Habib Koités 
legende lette guitar-afrorock. 

DIN YNDLINGSBOG ELLER 
YNDLINGSFILM? Jeg er en stor fan af 
Benny Andersens forfatterskab. 

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD 
OM DIG? Jeg er vokset op i et kollektiv, 
som mine forældre var med til at 
grundlægge i 1985. Kollektivet 
eksisterer stadig, og mine forældre bor 
der endnu. 

HVAD ER/VAR DIT YNDLINGSFAG I 
SKOLEN? Musik og dansk litteratur. 

HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU TIL 
NOGET SPORT? Jeg spiller trommer i et 
band og er med i Boreas Korteater. 

Kan du spille på et INSTRUMENT? Ja. 
Trommer, percussion og guitar. Og så er 
jeg lige begyndt at spille violin! 

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN? At 
alle - både børn og voksne - får lov til at 
udvikle sig både håndværksmæssigt, 
kunstnerisk og akademisk. 

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET 
TIL ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU 
SÅ TAGE HEN? Til Steinernes Meer i 
Tyskland/Østrig for at løbe på 
langrendski i 2 uger. 

Gåden: Julemad  

Hvad gør man med en sylte, der 
fryser? 

Løsning uge 45: Politimester Bastian 
lugter til dværgenes ånde. Den, der ikke 
stinker af chili, hvidløg, ost mv. er den 
skyldige! 

Vinder forrige uge: Johanna fra 1.klasse  
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