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Kompetenceudvikling på 64 felter 
 

A. P. Møller Fonden, VIA University College, 10 kommuner og Dansk 

Skoleskak samarbejder fra næste skoleår om at kompetenceudvikle lærere 

og pædagoger via en helt ny uddannelse.  

 

I dag underviser 20 pct. af landets folkeskoler eleverne i skoleskak som en del af den 

understøttende undervisning (USU), matematik, valgfag, SFO eller efter skoletid. 

Dette tal ventes at stige, når en ny uddannelse: ’KAS - Kompetenceudvikling af 

skoleskaklærere’ de næste 3 år sender lærere og pædagoger på skolebænken.  

 

Med støtte fra ’A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene 

Formaal’ kan lærere og pædagoger fra 10 kommuner nemlig uddannes til systematisk 

at anvende skoleskak som læringsmetode. 

 

Det glæder generalsekretær i Dansk Skoleskak, Mads Jacobsen:  

- Med opbakning fra A. P. Møller Fonden kan lærere og pædagoger fra 10 

kommuner nu trække i skoleskak-førertrøjen, når de med en helt ny 

uddannelse kan lære at bruge skoleskak mere systematisk og skabe 

læring af endnu højere kvalitet. 

Programleder i Dansk Skoleskak, Mikkel Nørgaard supplerer:  

- Vi ved, at skak i skolen giver ro på stolen, og samtidig bliver eleverne 

bedre til matematik. At vi nu med en ny uddannelse kan efteruddanne 

lærere og pædagoger til systematisk at anvende skoleskak, er fantastisk 

både for underviserne og eleverne, der lærer mere på en sjov måde. 

 

Professionshøjskolen VIA University College i Aarhus skal være med til udvikle 

uddannelsen, der støttes af årlige netværksdage og læringskonsulenter.  

 

Del af Folkeskoledonationen 

’KAS – Kompetenceudvikling af skoleskaklærere’ støttes med 3,7 mio. kr. fra A. P. 

Møller Fondens Folkeskoledonation, mens kommunerne bidrager med pædagog- og 

lærertimer samt økonomi. 

 

10 kommuner 

De udvalgte kommuner er: Aalborg, Haderslev, Herlev, Hillerød, Horsens, Hvidovre, 

Randers, Silkeborg, Skanderborg og Vejle. 

 

Links 

Se mere på www.skoleskak.dk.  

 

Yderligere oplysninger, cases, tilsendelse af pressefoto m.v. 

 
Mikkel Nørgaard (programleder – læring)  Mads Jacobsen (generalsekretær)  

mikkel@skoleskak.dk  mads@skoleskak.dk 

Tlf.: 2984 9874  Tlf.: 2240 1488 
 

 
 

 

 

FAKTA 
Dansk Skoleskak (DSS) er en samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation, der arbejder for øget læring og 

uddannelse. Organisationen er startet af skoleledere, -lærere og -elever. Skoleskak tilbydes i dag på over 400 skoler i 90 

kommuner. DSS bygger på en særlig idé om, at skoleskak styrker unges faglige og sociale udvikling. Skoleskak bygger på 

50 års dansk praksis og dokumenteres af danske og udenlandske undersøgelser. DSS rådgiver kommuner, skoler, ledere, 

lærere, forældre og elever i opstart af skoleskak. Se www.skoleskak.dk.  
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