PRESSEMEDDELELSE – Dansk Skoleskak

23. september 2016

Stor matematiksatsning i Frederikssund
Tirsdag den 27. september skyder Frederikssund Kommune officielt deres
SKAK+MAT© satsning i gang, hvor elevernes læring og trivsel skal øges
ved at sætte bønder, heste og tårne på skemaet.

Matematik konsulent i Frederikssund Kommune, Rolf Verner Jensen:
-

Vi glæder os til at komme i gang med skoleskak i indskolingen i
Frederikssund Kommune. Vi tror på, at skoleskak kan være med til at
motivere og engagere skolernes elever til at lære. Skoleskak projektet er
samtidig med til at kvalificere samarbejde mellem lærere og pædagog
omkring elevernes læring.

For at styrke matematikkompetencer, matematiktalent, læring og trivsel får
indskolingseleverne i Frederikssund en ugentlig time med SKAK+MAT© konceptet i
den understøttende undervisning. Indsatsen er et samarbejde mellem
Frederikssund Kommune og Dansk Skoleskak støttet af A.P. Møller Fondens
Folkeskoledonation.
Generalsekretær i Dansk Skoleskak, Mads Jacobsen:
-

Vi har glædet os til at starte SKAK+MAT© indsatsen i Frederikssund, hvor
1.300 elever via skoleskak udvikler ro, koncentration og analytiske evner.
Kompetencer der kan bruges i skolen og senere i livet.

100 elever på Trekløverskolen afd. Falkenborg er med til festen den 27. september
kl. 11-12, hvor skolens hal er pyntet op til fest, borgmesteren byder velkommen og
der spilles actionskak – en social skakform, hvor eleverne spiller på hold og skifter
plads undervejs. Dagen slutter med skoleskakkage og medaljer til alle.
Program
11.00-11.15
11.15-11.35
11.35-11.45
11.45-11.55
11.55-12.00

Velkomst v. Borgmester John Schmidt Andersen
Bondeskak
Actionskak
Skakkage
Afslutning og medaljer til alle

Hvad:
Hvor:
Hvornår:

SKAK+MAT© opstartsfest
Trekløverskolen afd. Falkenborg, Ved Kirken 1, Frederikssund
Tirsdag den 27. september kl. 11-12

Yderligere oplysninger
Tine Kamper Holbøll (projektleder)
tine@skoleskak.dk
Tlf.: 2425 5344

Mads Jacobsen (generalsekretær)
mads@skoleskak.dk
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 på 500 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 effekterne er dokumenteret af danske og udenlandske undersøgelser. DSS rådgiver
kommuner, skoler, ledere, lærere, forældre og elever i opstart af skoleskak.

Skoleskak.dk

P r e s s e m e d d e l e l s e

Siden skolestart har udvalgte lærere og pædagoger i Frederikssund været på tre
dages uddannelse i SKAK+MAT© konceptet, hvor de er klædt på til at anvende
skoleskak som systematisk læringsmetode i den understøttende undervisning.
Tirsdag den 27. september er det elevernes tur til at få brikker i hænderne, når
indsatsen skydes i gang med skoleskakfest på Trekløverskolen - afd. Falkenborg.

