
Skoleskak.dk/nationalvidensdag 

National Vidensdag om Skoleskak 

27. maj 2016 i Vejle 

 

Dansk Skoleskak inviterer med støtte fra Vejle Kommune og A.P. Møller Fonden til den første 

Nationale Vidensdag om Skoleskak. 

Målgruppen er praktikere på skoler og i daginstitutioner samt administrative og politiske 

beslutningstagere, der ønsker mere viden om skoleskaks potentialer. 

360° om skoleskak 

Hvorfor arbejder 20 % af alle folkeskoler fordelt på 93 kommuner med skoleskak, og hvordan kan 

én ugentlig skoleskaktime hjælpe eleverne til 40 % bedre matematikresultater? På vidensdagen vil 

forskere og praktikere forklare, hvorfor skoleskak er en effektiv og relevant metode til at styrke 

elevernes faglige og sociale kompetencer, så alle bliver lærings- og uddannelsesparate.  

Læs om keynote speakers, workshops og tilmeld dig via Skoleskak.dk/nationalvidensdag. 

Praktiske oplysninger 

Tid  Fredag 27. maj 2016 kl. 8.45 - 14.30 

Sted  Bygningen i Vejle, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle 

Pris  GRATIS. No-show-fee 750 kr. Tilmeldingen er bindende efter 2. maj  

Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig i dag 

Info  Kontakt tlf.: 3049 0580 / laer@skoleskak.dk 
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Skoleskak.dk/nationalvidensdag 

Program 

Andreas Rasch-Christensen Pelle Hvidt Nielsen Lisser Rye Ejersbo Sune Berg Hansen Anders Stjernholm 

 

08:45  Registrering samt kaffe, te og rundstykker 

09:30  Velkomst v/ Jakob Rathlev, formand, Dansk Skoleskak,  

Ph.d. og områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 

09:45  Folkeskolen anno 2016 v/ Andreas Rasch-Christensen,  

Ph.d., forsknings- og udviklingschef, VIA University College 

10:15  Skoleskak som hjernegymnastik v/ Lisser Rye Ejersbo,  

Ph.d. i matematik og lektor i kognitive læringsprocesser 

10:45  ’Brain break’ med bl.a. actionskak 

11:15  Skoleskak, eksekutive funktioner og sunde relationer v/ Pelle Hvidt Nielsen,  

psykolog, Institut for Relationspsykologi 

11:45  Frokost og networking 

12:30  Workshop 1 - Hør om den nye uddannelse ’KAS - Kompetenceudvikling  

af skoleskaklærere’ fra VIA University College og Dansk Skoleskak 

 Workshop 2 - Best practice: Mød en lærer med 18 ugentlige skoleskaktimer 

 Workshop 3 - Skoleskak som værktøj i det kommunale arbejde med flygtninge 

13:30  Skoleskak kan ændre dit liv! v/ Sune Berg Hansen, CEO, KH-Online og stormester i skak 

13:50  Blindskak mellem Sune Berg Hansen og skoleelev 

14:10  Opsamling v/ Anders Stjernholm, komiker, der observerer  

dagen og samler de vigtigste pointer at rejse hjem på 

14:30  Farvel og tak v/ Mads Jacobsen, generalsekretær, Dansk Skoleskak 

 

NB! Årets Landsudvalgsmøde i Dansk Skoleskak (Dansk Skoleskaks øverste myndighed)  

afholdes kl. 15, så er du skoleskakleder, opfordres du til også at deltage i Landsudvalgsmødet  

og evt. middagen kl. 19-20:30. 
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