
  Invitation til inspirationsmøde om skoleskak i undervisningen 

Kære skoleskak-underviser Storstrøm Kredsen! 

Vi har det seneste år oplevet en kæmpe-interesse for inddragelse af skoleskak i undervisningen på landets 

skoler. Der er tale om interesse for at bruge skoleskak i matematikundervisningen, i den understøttende 

undervisning, i faglig fordybelse/lektiehjælp, i SFO, i frikvarterer, på temadage og i faguger, i indskolingen 

på mellemtrinnet og som valgfag i overbygningen. 

Skolernes behov er mangfoldige, men den store interesse er fællesnævner. 

Igennem de sidste år har vi udarbejdet nye inspirerende undervisningsmaterialer, som kan bruges uden det 

store forhåndskendskab til skak, men samtidig har vi også oplevet en stigende interesse for vores 2-dages 

skoleskaklæreruddannelse, som både styrker deltagernes eget skakniveau og samtidig giver et bredere 

metodisk og pædagogisk fundament. 

Flere og flere skoler deltager desuden i Skolernes Skakdag - sidste år 226 skoler - og lokale stævner og 

turneringer samt læringsfestival og DM i november. 

For jer, som stadig er nye indenfor skoleskak eller bare gerne vil vide mere, afholder vi 

Inspirationsmøde på Nykøbing Falster Realskole torsdag d. 8/10 kl. 14:00-15:30 
Skolegade 29, 4800 Nykøbing F    få minutters gang fra Nykøbing F. Station 

 

Mødet vil byde på 

- eksempler på forløb og materialer til undervisningen 

- et par sjove aktiviteter afprøves af mødedeltagerne 

- idéer til at organisere og udbrede skoleskakken på jeres skoler 

- gode idéer til afholdelse af Skolernes Skakdag 12/2 2016 

- en orientering om skoleskaklæreruddannelsen og aktivitetslederkurser i dette skoleår 

- mulighed for at få besvaret spørgsmål og skabe kontakter til andre skoler 

- en orientering om arrangementer i Storstrøm Kredsens regi og DSS’ regi 

Der vil blive serveret lidt kaffe/te og kage til mødet 

Alle med interesse for skoleskak er velkomne! 

Tilmelding til rasmus@skoleskak.dk senest tirsdag d. 6/10 

Med venlig hilsen 

Rasmus Kemp, Dansk Skoleskak og 
 
Jesper Bruun Møller, formand for Storstrøm Kredsen 
 
 
På http://skoleskak.dk/kalender kan du følge med i alle arrangementer i Dansk Skoleskak 
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