PRESSEMEDDELELSE – Dansk Skoleskak

Konger og springere kommer på skoleskemaet
Tilmeldingen til Skolernes Skakdag – kendt som hjernegymnastikkens
motionsdag - er netop åbnet.
6. februar 2015 folder skoleskakelever i Hovedstadsområdet brætterne ud på
Skolernes Skakdag under mottoet: ”Det skal være sjovt at blive klogere”.

-

Vi håber, at mange skoler vil benytte sig af muligheden for at deltage på
Skolernes Skakdag, da det er en fantastisk mulighed for at introducere
skoleskak som læringsaktivitet for eleverne.

Mange af landets skoler er med i Skolernes Motionsdag før efterårsferien, men
Skolernes Skakdag fredag i uge 6 (før vinterferien mange steder) er også
populært. 100 skoler har via forhåndstilmelding allerede sikret sig en af de i
alt 200 pladser til dette skoleårs hjernedyst. Se alle tilmeldte skoler via
www.skolernesskakdag.dk/tilmeldte-skoler.
I Hovedstadsområdet er Tranegårdsskolen, Hellerup, Ny Hollænderskolen,
Frederiksberg og Langhøjskolen i Hvidovre blandt de skoler, der har sikret sig
plads på Skolernes Skakdag 6. februar og til Landsfinalen 20. marts i Billund,
hvor titlen som ’Årets Skakskole’ og en pokal af LEGO-klodser er på højkant.
Mikkel Nørgaard, programleder, Dansk Skoleskak:
-

Folkeskolereformen har øget skolernes fokus på alternativ læring, og
det kan vi mærke på den store forhåndsinteresse for Skolerne Skakdag.

Skolernes Skakdag er åben for alle uanset alder, køn og kendskab til spillet.
Dagen organiseres af lokale lærere og pædagoger, der til januar selv må på
skolebænken for at opfriske skakregler og uddanne sig til aktivitetsledere, så
de kan styre aktiviteterne på Skolernes Skakdag.
Skolernes Skakdag arrangeres af lokale skoler og Dansk Skoleskak i samarbejde
med Skolemælk, Politiken, Spar Nord Fonden og Børnenes Hovedstad, Billund.
På Skolernes Skakdag 2014 deltog 25.086 elever på 189 skoler.
I 2015 er der plads til 30.000 elever fra 200 skoler.
Tilmelding via www.skolernesskakdag.dk, hvor tv-indslag og mere info findes.
Pressefoto
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FAKTA

Dansk Skoleskak (DSS) arbejder for øget læring og uddannelse. DSS er startet af skoleledere, -lærere og -elever.
Skoleskak tilbydes på over 300 skoler i 80 kommuner. DSS bygger på en særlig idé om, at skoleskak styrker unges
faglige og sociale udvikling. Skoleskak bygger på 50 års dansk praksis, anerkendes af danske eksperter og
dokumenteres af udenlandske undersøgelser. DSS rådgiver kommuner, skoler, ledere, lærere, forældre og elever i
opstart af skoleskak og organiserer Skolernes Skakdag. Se www.skoleskak.dk.

Skolernesskakdag.dk

P r e s s e m e d d e l e l s e

Rikke Heine Nielsen, formand for skoleskakken i København:

