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KISS – Kvalitet i skoleskak! 
 

Bliv en af de 10 næste deltagere i udviklingsprojektet KISS i skoleåret 2015/16! 

Nu åbner vi den anden ansøgningsrunde for deltagelse. Ansøgningsfristen er 1. juni 2015. 

 

KISS – Kvalitet i Skoleskak er et samarbejde mellem Dansk Skoleskak og Undervisningsministeriet 

suppleret af følgeforskning og en nordisk professorgruppe. Formålet er at fastholde den positive 

udvikling i skoleskakken og forankre skoleskak som en læringsaktivitet af høj kvalitet i fremtidens skole. 

 

Læringsaktiviteter som skoleskak er ofte båret af ildsjæle, og er karakteriseret ved stort engagement men 

også stor personafhængighed. Fremtiden er, at de ildsjælebaserede aktiviteter transformeres til en 

bredere funderet læringsmetode som en naturlig del af skolens tilbud. 

 

De første 10 skolers forløb 

Siden oktober 2014 har de første 10 deltagerskoler været i gang i KISS. Dansk Skoleskak har afholdt 

startmøder på alle skolerne, og en kommunikationsplatform til gensidig erfaringsudveksling er blevet 

bygget op. Alle skolerne er blevet forsynet med forskellige forslag til undervisningsforløb, og fra 1. 

december er flere af de 10 skoler gået i gang med at afprøve det nye undervisningsmateriale ’Lær skak 

med Duffy’, som er et 21-lektioners kursus i skakregler, grundlæggende matsætning og enkle taktiske 

elementer. Igennem afprøvningen finpudses materialet, så det vil ligge klar i en endelig udgave til de 

næste KISS-skoler.  

 

På alle de første 10 projektskoler har der været minimum en lærer og en pædagog tilknyttet fra starten. 

Desuden er der trådt flere ind undervejs, og de er straks blevet tilknyttet den fælles kommunikation. 

I gennemsnit er der 3 medarbejdere og en leder tilknyttet projektet pr. deltagerskole. 

 

Der har været afholdt møder for matematiklærerne på flere af skolerne med henblik på at sætte flere 

klasser i gang med skoleskak via ’Skak+Mat’ som mange af jer kender og ’Lær skak med Duffy’. 

 

I samarbejde med to KISS-skoler er afholdt kurser for elever fra 5-10. klassetrin under navnet 

Skoleskakpatruljen. Her uddannes eleverne til at være assistenter på Skolernes Skakdag og ved 

frikvartersskak på skolerne. Det er planen at udbrede disse kurser til hele kredsen af KISS-skoler. 

På Skolernes Skakdag 2015 deltog i alt 3.500 elever fra de 10 første KISS-skoler. 

 
KISS-projektets 3 dele 

1. Udvikling og test af eksemplariske læringsforløb med skoleskak 

2. Kompetenceudvikling og uddannelse af lærere/pædagoger 

3    Forankring af skoleskak som en bredere funderet læringsmetode på den enkelte skole 
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Fokus i skoleåret 2015/16  
 

Understøttende undervisning 

 Struktur og indhold i læringsforløb for indskolingen og mellemtrinet 

 ’Lær skak med Duffy'-forløb, mini-turneringer, frikvartersskak 
 
Matematik 

 Skat+Mat forløb 

 Skoleskak i samspil med og de ’Nye fælles mål for matematik’  
 

Skoleskak som valgfag 

 Dansk skoleskak har i overensstemmelse med skolereformens krav lavet en beskrivelse af 
Skoleskak som valgfag. Den kan rekvireres hos os. 

 Rådgivning og erfaringsindsamling omkring undervisningen på valgfaget 
 

Forankring 

 Forankring af skoleskak bredt blandt lærere og pædagoger 

 Effektive modeller for efteruddannelse, rådgivning og vejledning 

 Videreudvikling af Skoleskakpatruljen for elever fra 5-10. årgang 

 Afprøvning af nye typer arrangementer som kan indgå i skolens traditioner  
 
Forudsætninger for et samarbejde 
 

 Skolen deler ambitionen om at styrke læringen i skoleskaktilbuddene 

 Skolen ønsker at gøre skoleskak til en bredt funderet metode med både lærere og 
pædagoger som undervisere. 

 Skolen prioriterer ressourcer til Skolernes Skakdag og efteruddannelse 
 

Skolen modtager 

 Besøg af Dansk Skoleskak til et opstartsmøde 

 Løbende rådgivning og sparring 

 Individuel samarbejdsaftale der passer til jeres ambitioner 
 
Næste træk 
Udfyld ansøgningsskemaet og send det til KISS - programleder Rasmus Kemp, kiss@skoleskak.dk.  

I er naturligvis velkomne til at henvende jer for yderligere oplysninger. 
 

mailto:kiss@skoleskak.dk

