


STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK 
FRA BILLUND KOMMUNE

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk 
Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - 
også til glæde for de børn og unge, der har brug for nye veje til læring.

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant 
og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 sko-
ler i 90 kommuner nu er engagerede i skoleskak.

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i 
øjnene, være sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det 
absolut positiv. At drenge og udfordrede unge responderer særlig godt på skole-
skak, gør skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rummelig og inkluderende 
skole.

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisatio-
nen fortsat kan understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger 
skoleskakmetoderne til glæde for eleverne på landets skoler.

Ib Kristensen
Borgmester i Billund Kommune
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STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK FRA 
ESBJERG KOMMUNE 
 

 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at 

Dansk Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og 

varieret skole - også til glæde for de børn og unge, der har brug for nye 

veje til læring. 

 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et 

relevant og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og 

lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er engagerede i skoleskak. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se 

hinanden i øjnene, være sammen på nye måder og gøre flere begejstret 

for matematik, er det absolut positivt. At drenge og udfordrede unge 

responderer særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag 

til at skabe en rummelig og inkluderende skole. 

 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så 

organisationen fortsat kan understøtte de mange, som med støtte fra 

Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde for eleverne på 

landets skoler. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Jesper Frost Rasmussen 

Borgmester 

 

 

Politik & Personale 

Byrådet 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Dato 13. oktober 2021 
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Snaregade 10A
1205 København K

Email: gp@fanoe.dk

STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK FRA FANØ KOMMUNE

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak under-
støttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - også til glæde for de børn og unge, 
der har brug for nye veje til læring.

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant og værdifuldt bi-
drag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er engage-
rede i skoleskak.

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i øjnene, være 
sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det absolut positiv. At drenge og 
udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til at 
skabe en rummelig og inkluderende skole.

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen fortsat kan un-
derstøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde for 
eleverne på landets skoler.

Med venlig hilsen

  
  Sofie Valbjørn
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Dansk Skoleskak 

Skolehuset, Snaregade 10A, DK-1205 Kbh. K. 

Mads Jacobsen 

Generalsekretær   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK  
 
 

Med denne støtteerklæring ønsker jeg at udtrykke vores opbak-

ning til, at Dansk Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bi-

drage til en rumlig og varieret skole - også til glæde for de børn 

og unge, der har brug for nye veje til læring. 

 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet 

sig til et relevant og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor 

skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er enga-

gerede i skoleskak. I min kommune har Endrup Skole deltaget i 

skoleskak med stort udbytte. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at blive begejstret for 

matematik, er det absolut positiv. Skoleskak er et relevant bidrag 

til at skabe en rummelig og inkluderende skole. 

 

Jeg ser gerne, at Dansk Skoleskak fortsat kan understøtte de 

mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskak-

metoderne til glæde for eleverne på landets skoler. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Thomas Lykke Pedersen 
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Foreningen Dansk Skoleskak 
Snaregade 10 A 

1205 København K 
 

   

Støtteerklæring til Dansk Skoleskak fra Frederikssund 
Kommune 
 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning 

til, at Dansk Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bidrage til 

en rummelig og varieret skole - også til glæde for de børn og 

unge, der har brug for nye veje til læring. 

 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet 

sig til et relevant og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor 

skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er 

engagerede i skoleskak. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra 

skærmen, se hinanden i øjnene, være sammen på nye måder og 

gøre flere begejstret for matematik, er det absolut positivt. At 

drenge og udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, 

gør skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rummelig og 

inkluderende skole. 

 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, 

så organisationen fortsat kan understøtte de mange, som med 

støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde 

for eleverne på landets skoler. 

 

Venlig hilsen 
 

 
John Schmidt Andersen  
Borgmester  
 

POLITIK OG JURA 

 

 

Torvet 2 

3600 Frederikssund 

 

Telefon 47 35 10 00 

 

 

Bank 4319-3430270303 

 

 

Telefontid: 

Mandag 09.00 - 12.00 

Tirsdag  lukket 

Onsdag 09.00 - 12.00 

Torsdag 09.00 - 12.00 

Fredag 09.00 - 12.00 

 

Se øvrige åbningstider 

på www.frederikssund.dk  

 

 

 

Dato 

18. oktober 2021 

 

Sagsnr.  

17.00.00-G01-19-21 
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http://www.frederikssund.dk/
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Til rette vedkommende 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtteerklæring til Dansk Skoleskak 

 

 

 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk 

Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rummelig og varieret skole - 

også til glæde for de børn og unge, der har brug for nye veje til læring. 

 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant 

og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 

skoler i 90 kommuner nu er engagerede i skoleskak. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i 

øjnene, være sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det 

absolut positivt. At drenge og udfordrede unge responderer særligt godt på 

skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rummelig og 

inkluderende skole. 

 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så 

organisationen fortsat kan understøtte de mange, som med støtte fra Dansk 

Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde for eleverne på landets skoler. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Hans Stavnsager 

Borgmester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgmesteren 
 

Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 

 
 

Tlf. 72 530 530 

Fax 72 530 531 

fmk@fmk.dk 

www.fmk.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-10-2021 
 

Sagsid. 17.04.11-Ø34-1-21 
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Til rette vedkommende 

   

STØTTEERKLÆRING 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak un-

derstøttes i fortsat at kunne bidrage til en rummelig og varieret skole - også til glæde for de 

børn og unge, der har brug for nye veje til læring. 

 

Dansk Skoleskak er startet i 1960, og har gennem årene udviklet sig til et relevant og værdi-

fuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu 

er engagerede i skoleskak. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i øjnene, 

være sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det absolut positiv. At 

drenge og udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant 

bidrag til at skabe en rummelig og inkluderende skole. 

 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen fortsat kan 

understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til 

glæde for eleverne på landets skoler. 

 

 

Med venlig hilsen 

  

John Brædder 

Borgmester  

 

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores 

behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborg-

sund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt. 
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STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK FRA Helsingør 

Kommune 
 

 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at 

Dansk Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og 

varieret skole - også til glæde for de børn og unge, der har brug for nye veje 

til læring. 

 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et 

relevant og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og 

lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er engagerede i skoleskak. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se 

hinanden i øjnene, være sammen på nye måder og gøre flere begejstret for 

matematik, er det absolut positiv. At drenge og udfordrede unge 

responderer særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til 

at skabe en rummelig og inkluderende skole. 

 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så 

organisationen fortsat kan understøtte de mange, som med støtte fra 

Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde for eleverne på 

landets skoler. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Benedikte Kiær  

 

Dansk Skoleskak 
Skolehuset 
Snaregade 10A 
1205 København K 
Att: Mads Jacobsen 

Borgmester 

Stengade 59 
3000 Helsingør 

 
Cvr nr. 64 50 20 18 

Dato 25.10.2021 
 

Benedikte Kiær (BY) 
Borgmester 

Tlf. 49 28 28 28 
 

www.helsingor.dk 

 

Skriv sikkert til Helsingør Kommune via helsingor.dk/digitalpost 
På helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler 
personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver. 

https://helsingor.dk/digitalpost
http://www.helsingor.dk/databeskyttelse


 
 

Herlev Kommune • www.herlev.dk • Hovednummer tlf. 44 52 70 00 • CVR 63640719 

 

Herlev Bygade 90 • 2730 Herlev 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Støtteerklæring Dansk Skoleskak 

 
 

I Herlev Kommune ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak 

understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - også til glæde 

for de børn og unge, der har brug for nye veje til læring. 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant og 

værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 skoler i 

90 kommuner nu er engagerede i skoleskak. 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i 

øjnene, være sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det 

absolut positiv. At drenge og udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, 

gør skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rummelig og inkluderende skole. 

Herlev Kommunes skoler har siden 2016 haft et positivt og udviklende samarbejde 

med Dansk Skoleskak og alle skolerne har lærere som er uddannet af Dansk 

Skoleskak til at varetage skoleskakaktiviteter lokalt. Dansk Skoleskak bidrager 

således til et varieret skoletilbud med fokus på læring og inklusion på Herlevs 

skoler.  

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen 

fortsat kan understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger 

skoleskakmetoderne til glæde for eleverne på landets skoler. 

 

Venlig hilsen 

 

Thomas Gyldal Petersen 

Borgmester 

 

 

11-11-2021 

Journalnr. 17.00.00G01-196-17 

 



 

 

 
 
 
 
STØTTEERKLÆRING_SKOLESKAK 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Skoleskak er et fantastisk værktøj, der bidrager positivt til elevernes ro, fordybelse  
og koncentration. 
 
I Hillerød kommune har lærerne haft mulighed for at komme på et skaklærerkursus 
arrangeret af Dansk Skoleskak. Dette har givet den nødvendige viden for at komme 
i gang med skoleskak på skolerne. Dansk Skoleskak har udviklet undervisnings- 
materialet ”Lær skak med Duffy”, der lektion for lektion beskriver, hvordan der skal  
arbejdes med skoleskak. Det er et suverænt undervisningsmateriale, der får alle med. 
 
På Hillerød Vest Skolen har vi spillet skoleskak i en lang årrække. Vi har uddannede  
skoleskaklærere, som kommer ud i klasserne og starter skoleskak op efter ”Lær skak 
med Duffy”-materialet. Typisk tager det 4 dobbeltlektioner, så kan alle elever spille  
skak med alle brikker. 
 
Efterfølgende er det så forskelligt, hvordan de enkelte klasser arbejder med skoleskak.  
Nogle arbejder videre med det efter undervisningsmaterialet, andre arbejder intensivt 
med skoleskak i perioder, mens der i andre perioder er skruet ned for blusset. Nogle  
klasser har skak som en fast del af deres værkstedsundervisning, og ofte bruges skak 
også i f.eks. slutningen af en lektion, hvis der lige er 10-15 minutter, hvor man så kan 
nå et spil skak. 
 
Vi oplever, at alle typer elever har glæde af at spille skak. Der er ro, fordybelse og  
koncentration forbundet med det at spille skak. Tidligere blev det nok anset for at  
være et nørdet spil, og bevares, der skal i den grad nørdes, hvis man vil være rigtig 
dygtig, men med en fælles skakintroduktion i klassen oplever vi, at skak nu er for alle,  
og det er en af de helt store styrker! 
 
På skolen har vi en årlig skakdag, hvor alle elever kan melde sig til, hvis de har lyst.  
Det er en af de rigtig gode dage på året. Sidst deltog 1/3 af skolens elever i skakdagen. 
Der blev spillet skak på kryds og tværs af årgangene, og hvis ikke man har oplevet at 
se en 6-årig pige sidde over for en 15-årig dreng og nærstudere de 32 brikker på de  
64 felter, mens der står en stor flok elever rundt om brættet og kigger på, og der er fuldstændig stille (vi kalder det 
”skak-ro”), så skal man unde sig selv den oplevelse. Vi inviterer gerne. Det er en helt  
særlig oplevelse, der giver gåsehud.  
 
 
 
 

Borgmesteren 
 
 
 

 
 

Dato 27. oktober 
2021 
 
Hillerød Kommune 
Trollesmindealle 27 
3400 Hillerød 
 
Tlf. 7232 0000 
Fax 7232 3213 
Email KIJ@hillerod.dk 
www.hillerod.dk 
 
 
 



  Side 2/2 

For det er hvad skak også kan; det er fællesskabende for skolen. Det er nemlig fuld- 
stændig lige meget, om man er dreng eller pige, går i 1. eller 9. klasse. Skoleskak er  
en gentleman-sport, hvor vi giver hånd inden kampen og siger ”God kamp”, og efter  
kampen giver vi igen hånd og siger ”Tak for kampen, godt spillet”. Vi oplever, at skole- 
skak ligesom f.eks. idrætsdagen og andre fællesdage på skolen, er med til at styrke 
relationerne eleverne i mellem, både i egen klasse, men også på årgangen og især på  
tværs af årgangene. 
 
I Hillerød kommune startede vi for små ti år siden ”Det kommunale skakmesterskab”.  
Første gang var vi 3-4 skoler, og der var 300 deltagere, der sad i hallen på Hillerød  
Vest Skolen og spillede skak. Siden er det vokset, og sidste gang deltog lige over 700  
elever. Det er blevet så populær en dag, at vi har fået problemer. Vi havde ikke skak- 
brætter nok på skolerne, så vi måtte låne 150 skakspil af Dansk Skoleskak, og vi måtte 
også i kontakt med brandmyndighederne for at sikre os, at sikkerheden var i orden,  
når vi sidder så mange elever samlet i en hal. Fortsætter successen, så er vi nødt til at 
flytte arrangementet til FrederiksborgCentret, men noget af charmen er netop, at vi  
kan afholde skakdagen på skolerne. 
 
Det er en fantastisk oplevelse at gå over til naboskolen sammen med 200 elever for at 
spille skak. Elever fra 1.-9. klasse. Jeg kan ikke komme i tanke om andre arrangemen- 
ter og begivenheder i skoleregi, der kan samle alle elever på den måde. 
 
Vi har fået så mange positive oplevelser med skoleskak både på elevniveau og på  
skoleniveau, og det ønsker vi også fremadrettet, ligesom vi ønsker at blive endnu bedre 
til at arbejde med og undervise i skoleskak til glæde og gavn for elevernes læring, for- 
dybelse og koncentration.  
 
Dette arbejde kan ikke lade sig gøre uden hjælp og støtte fra Dansk Skoleskak. 
 
Med venlig hilsen 
Casper Plambech, Hillerød Vest Skolen  
 

 

 



 
 
 

Hjørring d. 18.10.2021 
 
 
STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK FRA HJØRRING KOMMUNE 
 
 
Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak 
understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rummelig og varieret skole - også til glæde for de 
børn og unge, der har brug for nye veje til læring. 
 
Hjørring Kommune har arbejdet med Dansk Skoleskak gennem flere år. Det er vores indtryk, at 
arbejdet med skoleskak har bidraget positivt til udvikling af elevernes kompetencer. Ud over at 
lære et kompliceret spil at kende har det været med til at styrke elevernes koncentration og evne 
til at tænke kreativt og reagere på nye situationer. 
For os er der en særlig god kobling mellem at spille skak og udvikle elevernes matematiske 
forståelse og kompetencer gennem en problemløsende tilgang.  
For alle elevgrupper har der uden tvivl være et positivt socialt element i at spille brætspil, 
herunder skak. 
 
Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i øjnene, være 
sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det absolut positiv. At drenge og 
udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til at 
skabe en rummelig og inkluderende skole. 
 
Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen fortsat kan 
understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde 
for eleverne på landets skoler. 
 
 

 
 

 
Arne Boelt 
Borgmester 
 
 
 





STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK FRA HOLSTEBRO KOMMUNE 
 
 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak 

understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - også til glæde for de børn 

og unge, der har brug for nye veje til læring. 

 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant og værdifuldt 

bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er 

engagerede i skoleskak. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i øjnene, være 

sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det absolut positiv. At drenge og 

udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til at 

skabe en rummelig og inkluderende skole. 

 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen fortsat kan 

understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde 

for eleverne på landets skoler. 

 

 

 

 

Med Venlig Hilsen 

 

H.C. Østerby 

Borgmester 

Holstebro KOmmune 



 

 

Følg os 

 facebook.com/endelafflokken 

 linkedin.com/company/horsens-kommune 

Find os 

www.horsens.dk 

Kontakt os 

76292929 

 

 

 

 

 

 

 

Støtteerklæring til Dansk Skoleskak fra Horsens Kommune 

Med denne støtteerklæring ønsker jeg at udtrykke min opbakning til, at Dansk 

Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rummelig og inkluderende 
skole. 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant 

og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 

skoler i 90 kommuner nu er engagerede i skoleskak, heriblandt Horsens Kommune. 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i 

øjnene, være sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det 

absolut positivt. At drenge og udfordrede unge responderer særlig godt på 

skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rummelig og 

inkluderende skole. 

Jeg håber derfor, at jeg med denne støtteerklæring kan være med til at sikre, at 

Dansk Skoleskak forbliver på finansloven, så organisationen kan fortsætte sit 

arbejde med at udbrede skoleskakmetoderne til glæde for eleverne på alle landets 

skoler. 

Med venlig hilsen 

  

Peter Sørensen 

Borgmester 

 

 
Dansk Skoleskak 

BORGMESTEREN I HORSENS 

 

Rådhustorvet 4 

8700 Horsens 

Telefon: 76292929 

 

www.horsens.dk 

 

Sagsnr. 00.01.00-G01-283-21 
Dato: 2.11.2021 

http://www.facebook.com/endelafflokken
http://www.facebook.com/endelafflokken
http://www.linkedin.com/company/horsens-kommune
http://www.linkedin.com/company/horsens-kommune
https://www.horsens.dk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK FRA 
HVIDOVRE KOMMUNE 
 
Med denne støtteerklæring ønsker jeg at udtrykke min opbakning til, at Dansk 
Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret 
skole - også til glæde for de børn og unge, der har brug for nye veje til læring. 
 
Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et 
relevant og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og 
lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er engagerede i skoleskak. 
 
I Hvidovre Kommune har vi rigtig gode erfaringer med at sætte skak på 
skoleskemaet.  
Hvidovre-mestrene i skoleskak blev kåret i oktober inden efterårsferien. Mere 
end 500 elever fra alle kommunens ni folkeskoler, de to privatskoler og 
Hvidovre Heldagsskole var repræsenteret i turneringen, da der var kamp om 
at være de bedste i Hvidovre til det populære brætspil for to personer. 
 
Skak er en sjov og anderledes måde at træne koncentration og fastholdelse af 
fokus på samtidig med at det træner elevernes evne til at tænke strategisk.  
Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se 
hinanden i øjnene, være sammen på nye måder og gøre flere begejstret for 
matematik, er det absolut positiv. At drenge og udfordrede unge responderer 
særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en 
rummelig og inkluderende skole. 
 
Jeg håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så 
organisationen fortsat kan understøtte de mange, som med støtte fra Dansk 
Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde for eleverne på landets skoler. 
 
 

Med venlig hilsen 
   

                                 Helle Adelborg   

 

Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre 

  

Hvidovre Kommune 
Hvidovrevej 278 
2650 Hvidovre 
 
Center for Politik og Ledelse 
Borgmester:  
Helle Adelborg 
 
Telefon: 3639 3001 
 
E-mail: borgmester@hvidovre.dk 
www.hvidovre.dk 
 
Dato: 5. november 2021 
 
Rådhusets åbningstider: 
 
Mandag-onsdag: 10:00-14.30 
Torsdag: 13:00-17.30 
Fredag: 10:00-13.30 
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Støtteerklæring til Dansk Skoleskak fra borgmester Morten Slotved, 
Hørsholm Kommune 
 
Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning 

til, at Dansk Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bidrage til en 

rumlig og varieret skole - også til glæde for de børn og unge, der har 

brug for nye veje til læring. 

 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig 

til et relevant og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor 

skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er 

engagerede i skoleskak. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, 

se hinanden i øjnene, være sammen på nye måder og gøre flere 

begejstret for matematik, er det absolut positiv. At drenge og 

udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, gør 

skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rummelig og 

inkluderende skole. 

 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så 

organisationen fortsat kan understøtte de mange, som med støtte 

fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde for 

eleverne på landets skoler. 

 
 
Venlig hilsen 

Center for Politik 
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm 
  
 
 

 
 

Dato: 15.10.2021 
 
 

Center for Politik 
Rådhus 

horsholm.dk 

 

Skal du på rådhuset? Bestil 
tid på horsholm.dk/tid eller 

ring 4849 0000  
 

Kontakt 
Morten Slotved 
Borgmester (C) 

msl@horsholm.dk 
Direkte tlf.  
4849 1000 
2459 6677 

  
Morten Slotved 
Borgmester (C) 
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Akseltorv 1 
6000 Kolding 
 

 
Heidi Johannsen 

79 79 20 05 
heij@kolding.dk 
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Støtteerklæring til Dansk Skoleskak fra Kolding 

Kommune! 

 

- 

 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak understøttes i 

fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - også til glæde for de børn og unge, der har brug 

for nye veje til læring. 

 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant og værdifuldt bidrag på 

skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er engagerede i 

skoleskak. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i øjnene, være sammen 

på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det absolut positiv. At drenge og udfordrede unge 

responderer særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rummelig og 

inkluderende skole. 

 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen fortsat kan 

understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde for 

eleverne på landets og vores skoler. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Jørn Pedersen  

Borgmester 





 
 

 
 
 
 
 
Støtteerklæring til Dansk Skoleskak fra Køge Kommune 
 
 

Køge Kommune vil med denne støtteerklæring udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak 

understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - også til glæde for de børn 

og unge, der har brug for nye veje til læring. 

 

Vi oplever det positivt, at skoleskak kan få flere børn og unge til supplere deres online-aktiviteter 

med aktiviteter, hvor man er sammen på nye måder. Desuden kan skak gøre flere begejstret for 

matematik, hvilket jo er meget positiv. At drenge og udfordrede unge responderer særlig godt på 

skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rummelig og inkluderende skole. 

 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen fortsat kan 

understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde 

for eleverne på landets skoler. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Marie Stærke, borgmester 

Køge Kommune 
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STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK FRA Lolland 
Kommune 
 

 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at 

Dansk Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og 

varieret skole - også til glæde for de børn og unge, der har brug for nye 

veje til læring. 

 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et 

relevant og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og 

lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er engagerede i skoleskak. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se 

hinanden i øjnene, være sammen på nye måder og gøre flere begejstret 

for matematik, er det absolut positiv. At drenge og udfordrede unge 

responderer særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag 

til at skabe en rummelig og inkluderende skole. 

 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så 

organisationen fortsat kan understøtte de mange, som med støtte fra 

Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde for eleverne på 

landets skoler. 

 

Lolland Kommune, den 12. november 2021 

 

 

 

Holger Schou Rasmussen 

Borgmester 
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Dato: 15. oktober 2021 

Sagsnr.: 2021-014816 

Middelfart Kommune 
Nytorv 9 

5500 Middelfart 

www.middelfart.dk 

 

 

Telefon +45 8888 5500 

Direkte +45 2528 4142  

CVR.: 29189684 

Johannes.Lundsfrydjensen@middelfart.dk  

 
 

 

 

Støtteerklæring til Dansk Skoleskak fra Middelfart Kommune 

 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak 

understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - også til glæde for de 

børn og unge, der har brug for nye veje til læring. 

 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant og 

værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 

kommuner nu er engagerede i skoleskak. 

Flere skoler i Middelfart Kommune gør brug af læringsmaterialer og vejledninger fra Dansk 

Skoleskak. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i øjnene, 

være sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det absolut positiv. At 

drenge og udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant 

bidrag til at skabe en rummelig og inkluderende skole. 

 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen fortsat kan 

understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til 

glæde for eleverne på landets skoler. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Johannes Lundsfryd Jensen  

Borgmester, Middelfart Kommune 

mailto:Johannes.Lundsfrydjensen@middelfart.dk


STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK FRA Morsø Kommune 
 
 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak 

understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - også til glæde for de børn 

og unge, der har brug for nye veje til læring. 

 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant og værdifuldt 

bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er 

engagerede i skoleskak. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i øjnene, være 

sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det absolut positiv. At drenge og 

udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til at 

skabe en rummelig og inkluderende skole. 

 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen fortsat kan 

understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde 

for eleverne på landets skoler. 

 

 
Hans Ejner Bertelsen 

Borgmester 



 

Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk · CVR nr. 29 18 99 86 

Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: 10.00-15.00 · Torsdag: 10.00-17.00 · Fredag: 10.00-12.00 

E-mail: norddjurs@norddjurs.dk · Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk 

 

 
 

STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK FRA Norddjurs Kommune 
 
 

Norddjurs Kommune vil med denne støtteerklæring udtrykke vores opbakning til, at Dansk Sko-

leskak fortsat vil kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - til glæde for de børn og unge, 

der har brug for nye veje til læring, hvilket Skoleskat kan understøtte. Dansk Skoleskak er et 

relevant og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor også Norddjurs Kommune gennem 

årene har prioriteret aktiviteten. 

 

Skoleskak er et væsentlig bidrag til udvikling af kompetencer på flere områder og faciliterer på 

en inddragende måde socialt samvær på vores skoler. Norddjurs Kommune har et ønske om 

fortsat at give tilbud om Skoleskak, såfremt dette også i fremtiden vil være en mulighed. 

 

 

 
Med venlig hilsen 

 

 

 

Jan Petersen 

Borgmester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgmesteren 

Dato: 28. oktober 2021 

 

 
 
Dansk Skoleskak 
Skolehuset 
Snaregade 10A 
1205 København K 
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Dokument nr.
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Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse

Åbningstid
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag kl. 09.00 - 15.00
Onsdag kl. 09.00 - 15.00
Torsdag kl. 09.00 - 17.00
Fredag kl. 09.00 - 13.00

Hvis du ønsker at sende sikker 
post, skal du sende fra 
”Borger.dk” eller ”Virk.dk”.

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk

Støtteerklæring til Dansk Skoleskak fra Nordfyns Kommune

Med denne støtteerklæring ønsker vi hermed at udtrykke vores opbakning til, 
at Dansk Skoleskak understøttes i, fortsat at kunne bidrage til en rummelig og 
varieret skole - også til glæde for de børn og unge, der har brug for nye veje til 
læring.

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant 
og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 
skoler i 
90 kommuner nu er engagerede i skoleskak.

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i 
øjnene, være sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det 
absolut positivt. At drenge og udfordrede unge responderer særlig godt på 
skoleskak, 
gør skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rummelig og inkluderende skole.

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så 
organisationen fortsat kan understøtte de mange, som med støtte fra Dansk 
Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde for eleverne på landets skoler.

Venlig hilsen

Morten Andersen

Borgmester
man@nordfynskommune.dk

http://www.nordfynskommune.dk/
mailto:dpo@nordfynskommune.dk
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Dansk Skoleskak 

Skolehuset 

Snaregade 10A 

1205 København K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK FRA  

Næstved Kommune 

 

 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning 

til, at Dansk Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bidrage til en 

rumlig og varieret skole - også til glæde for de børn og unge, der har 

brug for nye veje til læring. 

 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig 

til et relevant og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor 

skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er 

engagerede i skoleskak. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra 

skærmen, se hinanden i øjnene, være sammen på nye måder og 

gøre flere begejstret for matematik, er det absolut positiv. At drenge 

og udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, gør 

skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rummelig og 

inkluderende skole. 

 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så 

organisationen fortsat kan understøtte de mange, som med støtte 

fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde for 

eleverne på landets skoler. 

 

 
Venlig hilsen 

 

Carsten Rasmussen 

Borgmester 

Borgmesteren 

 
Næstved Kommune 

Teatergade 8 

4700 

5588 5588 

 

www.naestved.dk 

 

 

Dato 

27-10-2021 

 

Sagsnr. 

17.00.00-G01-195-21 

 

CPR-nr. 

 

 

Sagsbehandler 

Lotte Nytofte Nielsen 

+4555885014 

 

http://www.naestved.dk/
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Dansk Skoleskak 
Generalsekretær Mads Jacobsen 
Skolehuset, Snaregade 10A, DK-1205 Kbh. K. 

Dato:  26-10-2021  

Støtteerklæring til Dansk Skoleskak fra Randers Kommune 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Sko-
leskak understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - også til 
glæde for de børn og unge, der har brug for nye veje til læring. 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant og 
værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 
kommuner nu er engagerede i skoleskak. 

Det traditionelle brætspil er meget mere end en sport. Skak er godt for hjerneceller-
ne og kan med stor fordel anvendes som pædagogisk redskab i matematikundervis-
ningen eller andre fag i skolen.  

Næsten alle skoler i Randers Kommune har eller har haft skoleskak på skemaet som 
følge af et godt samarbejde med Dansk Skoleskak. Og fra at være en sport og sund 
hjernegymnastik, er det gamle brætspil nu et reelt pædagogisk redskab. 

I Randers Kommune har skoleskak i både den understøttende og fagdelte undervis-
ning i for eksempel matematik givet skolerne et kvalitativt løft i undervisningen. 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i øj-
nene, være sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det ab-
solut positiv. At drenge og udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, 
gør skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rummelig og inkluderende skole. 

 

Randers Kommune
Børn og skole sekretariat
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte

Gina.Rosanna.Renosto@randers.dk
www.randers.dk
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Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen 
fortsat kan understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger sko-
leskakmetoderne til glæde for eleverne på landets skoler. 

På vegne af Randers Kommune. 

Med venlig hilsen 

Gina Rosanna Renosto 
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Fællescenter Sekretariat

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 17.04.00-G01-1-21
Ref.: Randi Gammelholm Gregersen
Telefon:99887614
E-mail: rang@rebild.dk

Dato: 05-11-2021

  

 

Foreningen Dansk Skoleskak 

Snaregade 10 A 

1205 København K 

 

 

 

 

 

 

 

Støtteerklæring til Dansk Skoleskak fra Rebild Kommune 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak understøttes i 
fortsat at kunne bidrage til en rummelig og varieret skole - også til glæde for de børn og unge, der har 
brug for nye veje til læring. 
 
Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant og værdifuldt bidrag 
på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er engagerede i sko-
leskak. 
 
Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i øjnene, være sam-
men på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det absolut positiv. At drenge og udfordre-
de unge responderer særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rumme-
lig og inkluderende skole. 
 
Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen fortsat kan understøt-
te de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde for eleverne på 
landets skoler. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Leon Sebbelin 

Borgmester





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Støtteerklæring til Dansk Skoleskak  

 

Med denne støtteerklæring ønsker jeg at udtrykke min opbakning til, at Dansk Skoleskak 

understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - også til glæde for 

de børn og unge, der har brug for nye veje til læring. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i 

øjnene, være sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det 

absolut positiv. At drenge og udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, gør 

skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rummelig og inkluderende skole. 

 

Jeg håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen 

fortsat kan understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger 

skoleskakmetoderne til glæde for eleverne på landets skoler. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Steen Vindum 

Borgmester 

 

 

5. november 2021 

 

Borgmesteren 

  

Søvej 1 · 8600 Silkeborg 

Tlf.: 89 70 10 00 

www.silkeborg.dk 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKO-
LESKAK FRA Frands Fischer, Borgmester 
Skanderborg Kommune 
 
 
Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning 
til, at Dansk Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bidrage til 
en rumlig og varieret skole - også til glæde for de børn og unge, 
der har brug for nye veje til læring. 

I Skanderborg Kommune er der blevet uddannet fem skoleskakin-
struktører og pt er 11 skoler medlem af Dansk Skoleskak. I de 11 
skoler har skoleskak været på skemaet i løbet af de sidste 5-6 år. 
Dette skyldes i høj grad det fine og let tilgængelige undervisnings-
materiale, som Dansk Skoleskak har udarbejdet, og at man på 
skolerne kan se de mange positive "gevinster", der følger med, når 
man spiller skak.  

I Skanderborg Kommune oplever vi, at skak er med til styrke bør-
nenes koncentration, fordybelsesevne, kreative tankegang og pro-
blemløsningsevne. Det kan også være med til at styrke elevernes 
matematikfærdigheder, og så indeholder det "fairplay" og en me-
get inkluderende tilgang både i forhold til alder og køn. 

Skoleskak bliver brugt på forskelligvis på skolerne. Det kan være 
en del af matematikundervisningen, en UU-aktivitet og mange 
steder også en aktivitet, som bruges eller bringes videre i SFO og 
Klub-regi. Den årlige "Skolernes skakdag" har også været både en 
motiverende og inkluderende begivenhed (både lokalt og til lands-
finale) for mange børn at deltage i.  

"God kamp", fordybelsen og det sociale og inkluderende fælles-
skab er elementer, man både som lærer og elever i høj grad for-
binder med skoleskak, så vi håber, at vi også fremover kan gøre 
brug af materiale og aktiviteter fra Dansk Skoleskak. 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skær-
men, se hinanden i øjnene, være sammen på nye måder og gøre 
flere begejstret for matematik, er det absolut positiv. At drenge og 

Til rette vedkommende 

Dato 
14. oktober 2021 

 
Din reference 
Frands Fischer 

 
 
 
 
 

 
 

 

Skanderborg Fælled 1 
8660 Skanderborg 

 
www.skanderborg.dk 
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udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til 
at skabe en rummelig og inkluderende skole. 
 
Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen fortsat kan 
understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til 
glæde for eleverne på landets skoler. 
 

 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Frands Fischer 
Borgmester



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 
 
STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK FRA SKIVE 
KOMMUNE 
 
 
Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak under-
støttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - også til glæde for de børn og 
unge, der har brug for nye veje til læring. 
 
Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant og værdifuldt 
bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er 
engagerede i skoleskak. 
 
Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i øjnene, være 
sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det absolut positiv. At drenge 
og udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til 
at skabe en rummelig og inkluderende skole. 
 
Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen fortsat kan 
understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde 
for eleverne på landets skoler. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Peder Chr. Kirkegaard 
Borgmester 
 

Mads Jacobsen 
Skolehuset, Snaregade 10A 
1488 København K 
mads@skoleskak.dk 

10. november 2021 

Borgmesteren 
 
Postboks 509 
Torvegade 10 
7800  Skive 
Tlf.: 9915 5524 
CVR-nr.: 29189579 
Skive.dk 

Henvendelse til: Brita Torp Søgaard 
Direkte tlf.: 9915 5524 
brts@skivekommune.dk 
 
Sagsnr.: EMN-2021-00167 
Dok. nr.: 3208670 
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STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK FRA STRUER KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk 

Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - 

også til glæde for de børn og unge, der har brug for nye veje til læring. 

 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant 

og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 sko-

ler i 90 kommuner nu er engagerede i skoleskak. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i 

øjnene, være sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det 

absolut positiv. At drenge og udfordrede unge responderer særlig godt på skole-

skak, gør skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rummelig og inkluderende 

skole. 

 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisatio-

nen fortsat kan understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger 

skoleskakmetoderne til glæde for eleverne på landets skoler. 

 

 

På vegne af Struer Byråd, den 14. oktober 2021 

 

 
Niels Viggo Lynghøj 

borgmester 
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STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK  
 
 
 

I Svendborg Kommune er vi optaget af at udvikle mangfoldige læringsmiljøer og mulighed for den 
enkeltes deltagelse i fællesskabet. 
 
Vi ønsker at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bi-

drage til en inkluderende og varieret skole - også til glæde for de børn og unge, der har brug for 

nye veje til læring. 

 

Dansk Skoleskak har gennem årene udviklet sig til et supplerende og relevant tilbud på skoler lan-

det over, hvor skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er engagerede i skoleskak. 

 

Hvis skoleskak kan give børn og unge et afbræk i en ellers skærmpræget hverdag og gavne kompe-

tencer, der går på tværs af fag som fordybelse og vedholdenhed, er det positivt. Derudover kom-

mer, at drenge og udfordrede unge responderer særlig godt på aktiviteten, og at skoleskak enga-

gerer og motiverer i forhold til matematik.  

 

Jeg håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen fortsat kan un-

derstøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde for 

eleverne på landets skoler. 

 

Bo Hansen 

Borgmester  

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted 

+4599171717 - bff@thisted.dk - CVR 2918 9560  

 

    

Støtteerklæring Dansk Skoleskak 

 

 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak fortsat kan 

bidrage til en rummelig og varieret skole - også til glæde for de børn og unge, der har brug for nye veje 

til læring. 

 

I Thisted Kommune benytter 3 af kommunens 15 folkeskoler sig af tilbuddet fra Dansk Skoleskak. Det 

drejer sig om Tingstrup Skole, Vestervig Skole og Bedsted Skole.  

 

På de 3 skoler er man meget tilfredse med samarbejdet med Dansk Skoleskak. Fælles for skolerne er, at 

tilbuddet er oprettet for at styrke elevernes evne til fordybelse og for at træne elevernes 

koncentrationsevne. Skolerne håber også, at aktiviteterne i dette regi kan bidrage til elevernes evne til 

logisk og strategisk tænkning.  

 

Alle 3 skoler har på nuværende tidspunkt intentioner om at fortsætte aktiviteterne udover dette skoleår. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Overgaard 

Chef for Undervisning og Fritid 

Dansk Skoleskak 

Undervisning og Fritid 

 

21. oktober 2021 
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STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK 
FRA VARDE KOMMUNE 
 

 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk 

Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rummelig og varieret 

skole - også til glæde for de børn og unge, der har brug for nye veje til læring. 

 

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et 

relevant og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere 

på 600 skoler i 90 kommuner nu er engagerede i skoleskak. 

 

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se 

hinanden i øjnene, være sammen på nye måder og gøre flere begejstret for 

matematik, er det absolut positiv. At drenge og udfordrede unge responderer 

særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en 

rummelig og inkluderende skole. 

 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så 

organisationen fortsat kan understøtte de mange, som med støtte fra Dansk 

Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde for eleverne på landets skoler. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Erik Buhl 

Borgmester, Varde Kommune 

 
 



 

 

 

STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK fra Vejen Kommune 

 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak 

understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - også til glæde for de børn 

og unge, der har brug for nye veje til læring. 

 

I Vejen Kommune har vi god erfaring med skoleskak, vi har et skoleskaknetværk og en 

facebookgruppe. Vi afholder skolernes skakdag og en kommunal skoleskakfinale. Vi arbejder hele 

tiden på at udvikle skoleskak i rammerne af kommunens fokusområder: Varierede og motiverende 

læringsmiljøer, øget trivsel og flere uddannelsesparate. 

Vi har i netværket bl.a. arbejdet med skoleskak og de fem motivationsformer1 

 

1. Vidensmotivation 

Jeg motiveres af: 

 At lærer nye træk 

 At vide nåde om brikkernes ”natur” 

 At blive bedre til at koncentrere mig og tænke abstrakt og få viden 

 At høre skakhistorier/små anekdoter 

 

2. Mestringsmotivation 

Jeg motiveres af: 

 At kende alle brikkerne og deres træk 

 At kunne reglerne 

 At kende forskellige former for skak 

 At blive god til at se strategier og muligheder 

                                                           
1 Kilde: https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/5_former_for_motivation.web%20%281%29_0.pdf  

 

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/5_former_for_motivation.web%20%281%29_0.pdf


 

3. Involveringsmotivation 

Jeg motiveres af: 

 At blive god til at spille skak med andre og hjælpe andre 

 Sociale kompetencer 

 At kunne spille skak, når jeg ikke er god til sport 

 At komme forslag til spil 

 

 

4. Præstationsmotivation 

Jeg motiveres af: 

 At udvikle spillet 

 At få flere brikker i spil 

 At arbejde frem mod deltagelse i skolens skakdag/kommunemesterskab 

 At få feedback og feedforward 

 

5. Relationsmotivation 

Jeg motiveres af: 

 At være god til skak, selvom jeg er ordblind 

 At spille skak på tværs af årgange 

 At være en del af et større fællesskab 

 At spille mod andre, der er på et andet niveau 

 

Se også Vejen Kommunes film fra skolernes skakdag. https://youtu.be/TrhBVnKfrk8  

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen fortsat kan 

understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde 

for eleverne på landets skoler. 

 

https://youtu.be/TrhBVnKfrk8


 
 
 
 
 

 
 

    

STØTTEERKLÆRING TIL DANSK SKOLESKAK FRA VIBORG KOMMUNE 
 
 
Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk 
Skoleskak understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rummelig og varieret skole 
- også til glæde for de børn og unge, der har brug for nye veje til læring. 
 
Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant 
og værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 
skoler i 90 kommuner nu er engagerede i skoleskak. 
 
Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i 
øjnene, være sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er 
det absolut positiv. At drenge og udfordrede unge responderer særlig godt på 
skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rummelig og 
inkluderende skole. 
 
Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen 
fortsat kan understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger 
skoleskakmetoderne til glæde for eleverne på landets skoler. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Ulrik Wilbek 
Borgmester
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13. oktober 2021

Støtteerklæring til Dansk Skoleskak fra Ærø Kommune

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak under-
støttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - også til glæde for de børn og unge, 
der har brug for nye veje til læring.

Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant og værdifuldt bi-
drag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 kommuner nu er engage-
rede i skoleskak.

Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i øjnene, være 
sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det absolut positiv. At drenge og 
udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, gør skoleskak til et relevant bidrag til at 
skabe en rummelig og inkluderende skole.

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen fortsat kan un-
derstøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til glæde for 
eleverne på landets skoler.

Med venlig hilsen

Ole Wej Petersen
Borgmester

mailto:Sikkerpost@aeroekommune.dk


 

 

 

 

 

 

Støtteerklæring til Dansk Skoleskak fra Aabenraa Kommune 

 

   
Med denne støtteerklæring ønsker jeg at udtrykke min opbakning til, at Dansk Skole-
skak understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - også til 
glæde for de børn og unge, der har brug for nye veje til læring. 
 
Dansk Skoleskak er startet i 1960 og har gennem årene udviklet sig til et relevant og 
værdifuldt bidrag på skoler landet over, hvor skoleledere og lærere på 600 skoler i 90 
kommuner nu er engagerede i skoleskak. 
 
Hvis skoleskak kan få flere børn og unge til at kigge op fra skærmen, se hinanden i øj-
nene, være sammen på nye måder og gøre flere begejstret for matematik, er det ab-
solut positivt. At drenge og udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak, 
gør skoleskak til et relevant bidrag til at skabe en rummelig og inkluderende skole. 
 
Jeg håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen 
fortsat kan understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skole-
skakmetoderne til glæde for eleverne på landets skoler. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Thomas Andresen 
Borgmester 

 
 
 

 Borgmesteren 
Rådhuset 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf.: 7376 7676 
 
Dato: 14. januar 2021 
 
 

Til rette vedkommende 
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Til Dansk Skoleskak 

Kopi til Indtast Kopi til 

Fra Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune 

Sagsnr./Dok.nr. 2021-066236 / 2021-066236-3 

 

04-10-2021 

Støtteerklæring til Dansk Skoleskak fra Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune 

 

Med denne støtteerklæring ønsker vi at udtrykke vores opbakning til, at Dansk Skoleskak 

understøttes i fortsat at kunne bidrage til en rumlig og varieret skole - også til glæde for de børn 

og unge, der har brug for nye veje til læring. 

En rummelig folkeskole kræver tilbud af forskellig art, så vi både understøtter bredt og smalt. Et 

af de tilbud, vi med glæde gennem mange år har brugt til den brede understøttelse, er skoleskak. 

Her mødes logik, matematik, sociale kompetencer og personligt nærvær over de sort/hvide felter 

på tværs af alder og øvrige udgangspunkter.  

Skoleskak udvikler såvel stærke som udfordrede elever i både almen- og specialskoler fra 0. til 9. 

klasse. Endvidere er skoleskak eminent til at bygge bro mellem eleverne i almen- og 

specialklasserne. Alle skoler i Aalborg Kommune arbejder med skoleskak – i større eller mindre 

grad, ligesom 600 skoler og 89 andre kommuner i landet gør. 

Som barn og ung foregår en stor del af læringen og livet i øvrigt i dag via skærme. Derfor er det 

også vigtigt at have noget, der understøtter den taktile læring. Her er skoleskak oplagt, og især 

drenge og udfordrede unge responderer særlig godt på skoleskak – dermed gør det skoleskak til 

et relevant bidrag til at skabe en rummelig og inkluderende skole. 

Vi håber, at Dansk Skoleskak kan komme tilbage på finansloven, så organisationen fortsat kan 

understøtte de mange, som med støtte fra Dansk Skoleskak bruger skoleskakmetoderne til 

glæde for eleverne på landets skoler. 

 

På vegne af 

Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune 

 

Jan Nymark Thaysen 

Rådmand 

 

 

Skoleforvaltningen 

 

Rådmandens kontor 

Godthåbsgade 8 

9400 Nørresundby 



 

 

20. september 2021 
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Støtteerklæring vedrørende Dansk Skoleskak 

 

Aarhus Kommune ønsker hermed at give sin støtte til, at Dansk Skoleskak 

forsat støttes i deres arbejde med skoleskakmetoder, der bidrager til vores 

fælles mål – at alle børn og unge skal trives og udvikle sig.  

 

I Aarhus Kommune har vi gennem flere år samarbejdet med Dansk Skole-

skak. Formålet har været at styrke børn og unges matematikfaglige kompe-

tencer samtidig med, at deres personlige og sociale kompetencer udvikles.  

Det er intentionen, at indsatsen skal medvirke til følgende hos børnene og 

de unge: 

• at nedbryde sproglige barrierer 

• at øge børnenes koncentrationsevne 

• at øge børnenes generelle faglige niveau i matematik  

• at styrke børnenes kompetencer inden for matematiske mønstre. 
 
Derudover skal det aktive møde med skoleskak give børn en oplevelse af, at 
der er noget, de kan, og noget, som giver dem mulighed for at indgå i nye 
relationer med andre børn og voksne.  
 
Aarhus Kommune har en stor opmærksomhed på, at skoleskakmetoderne 
kan bidrage til at udvikle kvaliteten af undervisningen i folkeskolen for på den 
måde, at understøtte folkeskolelovens formål om at gøre alle børn så dygti-
ge de kan, uanset social baggrund.  
 

Det er vores opfattelse, at Skoleskak bidrager til at skabe en motiverende og 

engagerende skole ved skabe særlige læringsmiljøer, der bidrager til, at alle 

børn og unge udfordres og motiveres, hvorfor læringspotentialerne bedre 

forløses.  

 

På denne baggrund giver Aarhus Kommune sin støtte til at Dansk Skoleskak 

fortsat støttes på finansloven, så organisationen fortsat kan understøtte de 

mange, som anvender skoleskakmetoderne til glæde for eleverne på landets 

folkeskoler.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Medom 

Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BØRN OG UNGE 
Rådmand 

Aarhus Kommune 

Rådhuset, Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 89 40 23 51 

 

Direkte e-mail: 

raadmanden@mbu.aarhus.dk 
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