
Dansk Skoleskak  l  Skolehuset  l  Snaregade 10A l  1205 København K. Skoleskak.dk 

Dansk Skoleskak søger læringskonsulent  
til kompetenceudvikling af skoleskaklærere 
 
Med ’KAS - Kompetenceudvikling af skoleskaklærere’ vil Dansk Skoleskak,  
A.P. Møller Fonden og 10 kommuner videreudvikle skoleskak som et læringstilbud af højeste 
kvalitet via målrettet efteruddannelse af lærere og pædagoger. Se www.skoleskak.dk/kas. 
 
Baggrunden er, at der årligt undervises over 30.000 timer i skoleskak, hvilket gør skoleskak til det 
mest udbredte fag og læringstilbud ud over den almindelige fagrække. Med KAS udbydes en 
formel uddannelse i skoleskak med ECTS point, der startes årlige lokale vidensdage og en national 
vidensdag, lige som det kommunale samarbejde professionaliseres.  
 
Som læringskonsulent bliver du en central figur i KAS og i samarbejde med programlederen for 
læring, kommer du til at udvikle KAS og styrke vores kommunesamarbejde.  
 
Arbejdsopgaver 
 

 Få den nye KAS-uddannelse godt fra start 
 Rådgive skoler og kommuner 
 Etablere og eksekvere vidensdage 
 Professionalisere det kommunale samarbejde 

 

Kvalifikationer  
 

 Du har en relevant uddannelse som fx lærer 
 Du er ambitiøs, ekstrovert og initiativrig 
 Du er stærk i skrift og tale 
 Du ønsker et job med ansvar og store udviklingsmuligheder 

 

Vi tilbyder 
 

 Spændende arbejdsopgaver, ansvar og udviklingsmuligheder 
 Et unikt job i en ung, uformel og dynamisk organisation  
 En mindre organisation med kort proces fra idé til beslutning og handling 
 Præge udviklingen af grundskolen og hjælpe kollegaer og elever til bedre læring 

 
Løn, arbejdstid m.v. 
Stillingen er fuldtid. Lønnen er 33.000 kr. pr. måned. Arbejdsstedet er Landskontoret i Kbh. K.  
Vi forventer, at du er fleksibel i forhold til aften- og weekendarbejde. 
 
Ansøgningsprocedure 
Send CV og motiveret ansøgning (max 1 side) til job@skoleskak.dk. Skriv: ’Læringskonsulent’ i 
emnefeltet. Ansøgningsfristen er 20. august kl. 12 med samtaler 25. og 27. august. Tiltrædelse 
snarest muligt og senest 1. oktober 2015. 
 
Har du spørgsmål, kontakt venligst generalsekretær Mads Jacobsen, mads@skoleskak.dk /  
2240 1488. Vi opfordrer alle uanset køn, alder og etnicitet til at søge stillingen. 
 
Vi sætter fremtidens hold! 
Se de andre stillinger på www.skoleskak.dk/job.  
 

FAKTA 

Dansk Skoleskak (DSS) arbejder for øget læring og uddannelse. DSS er startet af skoleledere, -lærere og -elever. Skoleskak tilbydes 

i dag på over 400 skoler i 80 kommuner, da det styrker unges faglige og sociale udvikling. Skoleskak bygger på 50 års dansk 

praksis, anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af undersøgelser. DSS rådgiver kommuner, skoler, ledere, lærere, 

forældre og elever vedr. øget læring og skoleskak. Se www.skoleskak.dk.  
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