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Pokémon sat skakmat!  
 
Undervisningsordfører Anni Matthiesen (V) åbner Skolernes Skakdag den 10. 

februar 2017, når 39.742 elever på 266 skoler skifter bøgerne og Pokémon ud 

med skakbrikker, og sætter deltagerrekord på hjernegymnastikkens 

motionsdag.  

 

Skolernes Skakdag fredag den 10. februar (uge 6) er hjernegymnastikkens svar på 

Skolernes Motionsdag, når elever på landets skoler øver sig i at holde fokus, koncentration 

og tænke fremad under mottoet: ”Det skal være sjovt at blive klogere!”. Med 39.742 

elever fra 266 skoler sætter Skolernes Skakdag ny deltagerrekord. 

 

Dansk forskning viser, at skoleskak styrker elevernes matematikkundskaber, trivsel og 

inklusion på nye måder bl.a. i den længere og mere varierede skoledag. 

 

Undervisningsordfører, Anni Matthiesen (V) åbner Skolernes Skakdag med ordene: 

 

- 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. 

 

Skolernes Skakdag foregår på de lokale skoler og organiseres af skolens lærere, 

pædagoger og ældste elever, der i januar er uddannet PLAYMASTERS, så de ikke sættes 

skakmat af de yngre elever.  

 

Skolernes Skakdag afholdes for 7. år og 2017 er endnu et rekordår med flere skoler og 

elever end nogensinde før. Det glæder generalsekretær i Dansk Skoleskak, Mads 

Jacobsen: 

 

- Skoleskak er nu et læringstilbud på hver 3. skole, da skak i skolen giver ro på 

stolen. Det glæder mig at så mange elever jagter gode skaktræk i stedet for 

monstre, og i hvert fald for en dag sætter Pokémon skakmat. 

 

Officiel åbning 

Undervisningsordfører Anni Matthiesen (V) åbner Skolernes Skakdag fredag den 10. 

februar kl. 08.15-09.15 på Lindehøjskolen, Borgerdiget 105, 2730 Herlev.  

 

Skolernes Skakdag er trods navnet ikke kun én enkelt dag, men et årshjul af 

læringsaktiviteter med kurser, stævner og frikvarterskak samt årets Landsfinale i 

Skolernes Skakdag fredag den 24. marts i Magion, Grindsted. 

 

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

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

 

Links 

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

 

Info og hjælp til lokale cases, kontakt… 

 

Mikkel Nørgaard (Programleder - læring)  Katrine W. Nielsen (kommunikation)

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/

