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Det er blevet fedt at tænke sig om 
 

Dronninger og konger var i sving på de sort-hvide felter, da 39.742 elever 

på 266 skoler holdt Skolernes Skakdag fredag den 10. februar. 

 

Undervisningsordfører, Anni Matthiesen (V) åbnede Skolernes Skakdag 2017 på 

Lindehøjskolen, inden elever over hele landet øvede sig i at holde fokus, 

koncentration og tænke fremad under mottoet; ”Det skal være sjovt at blive 

klogere!”. 

 

Anni Matthiesen, om Skolernes Skakdag: 

 

- På Skolernes Skakdag er eleverne sammen om at træne koncentration, 

logisk tænkning og tænke fremad. Med strategi, koncentration og matematik 

er skak mere end et brætspil. Kort sagt - skoleskak er leg og læring, når det 

er bedst. Jeg glæder mig derfor over, at rekord mange skoler deltager i 

årets Skolernes Skakdag. 
 

Med 39.742 elever på 266 skoler satte Skolernes Skakdag 2017 ny rekord som en 

af Danmarks største læringsaktiviteter, hvor elever fra Hirtshals i nord, Tønder i 

syd, Ringkøbing i vest og Bornholm i øst dystede på tricks, fælder og 

kombinationer. 

 

Dagens hit var den sociale skakform actionskak, hvor samarbejde og bevægelse 

var i fokus, og gevinsten en high-five fra yndlingslæreren. Dagen blev afsluttet med 

diplomer og skoleskakaviser til alle. 

 

Mads Jacobsen, generalsekretær, Dansk Skoleskak: 

 

- Skolernes Skakdag 2017 slog alle rekorder, og vi håber at se mange af 

deltagerne til Landsfinalen den 24. marts i Magion, Grindsted, hvor titlen som 

’Årets Skakskole 2017’ og en pokal af LEGO-klodser er på spil. 

 

Det er ambitionen, at gøre Skolernes Skakdag kendt som hjernegymnastikkens 

motionsdag og tilmeldingen til Skolernes Skakdag 9. februar 2018 åbner 1. april. 

 

Skolernes Skakdag arrangeres af de lokale skoler i samarbejde med Dansk Skoleskak 

og partnerne Spar Nord Fonden, Politiken og Børnenes Hovedstad, Billund.  

 

Links 

Se mere på www.skolernesskakdag.dk, hvor der også kan hentes pressebilleder. 

 
Info og hjælp til lokale cases, kontakt… 

 

Mikkel Nørgaard (programleder - læring)  Katrine W. Nielsen (projektmedarbejder)

mikkel@skoleskak.dk  katrine@skoleskak.dk 

Tlf.: 2984 9874  Tlf.: 2629 6901 

 

 

 

 
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 550 skoler i 95 

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. Se www.skoleskak.dk.  

http://www.skolernesskakdag.dk/
http://www.skoleskak.dk/

