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DANSK SKOLESKAK BLIVER PÅ FINANSLOVEN 
 
Med finansloven 2022 glæder Dansk Skoleskak sig over et sikkerhedsnet på 2 mio. kr. årligt i 
perioden 2022-2025, så 60.000 børn og unge ikke sættes skakmat. Der er dog stadig lang vej 
til den udvikling af skoleskak, som flere støttepartier havde ønsket med en styrket bevilling 
på 4-10 mio. kr. 

Dansk Skoleskak har de seneste 4 år modtaget 2 mio. kr. årligt som en del af finansloven. Det var derfor en 
ubehagelig overraskelse, da finanslovsudspillet blev offentliggjort d. 30. august for 2022 – et udspil uden 
nogen støtte til Dansk Skoleskak.  

Udeblivelsen skabte røre i skoleverdenen og hele 56 kommuner og 14 organisationer skrev støtteerklæringer 
for at få Dansk Skoleskak tilbage på finansloven. 

Skoleskak gør en dokumenteret forskel for børn og unge, og senest har en analyse fra Damvad Analytics 
anslået, at systematisk skoleskak kan spare samfundet for milliarder.  
Faktisk er skoleskak så populært, at behovet for rådgivning er dobbelt så stort, som det bevillingen muliggør 
med vejledning af 150 skoler og start af skoleskak på 50 skoler. Som eksempel har 300 skoler i 2021 ønsket 
vejledning og 79 skoler ønsket at skabe nye veje til læring med bræt, brikker og skoleskak. 

Om finansloven udtaler Mads Jacobsen, generalsekretær i Dansk Skoleskak: 

”Jeg er rigtigt glad for, at Dansk Skoleskak med finansloven får et økonomisk sikkerhedsnet og overlever, men 
i et videnssamfund hvor det er skarpe hjerner, vi skal leve af, skal skoleskak udvikles. Jeg er derfor samtidig 
ærgerlig over, at det med finansloven ikke lykkedes at fremtidssikre skoleskak, som er et af de klogeste 
modtræk til udfordringer med faldende matematikniveau, inklusion og drenge, som har brug for nye veje til 
læring.” 

Mange har kæmpet Dansk Skoleskaks sag i forbindelse med finanslovsforhandlingerne bl.a. elever, forældre, 
undervisere, skoleledere, 56 kommuner, 14 organisationer og politikere lokalt og nationalt.  

For medieomtaler, analysen fra Damvad Analytics samt støtteerklæringer se skoleskak.dk/fl2022 

Dansk Skoleskak vil her gerne takke alle for at støtte skoleskaksagen og målet om, at flere børn og unge får 
mulighed for at spille hjernen stærk med skoleskak. 

 
Yderligere oplysninger 

Mads Jacobsen (generalsekretær) 
mads@skoleskak.dk / 2240 1488 
 

OM DANSK SKOLESKAK 
Dansk Skoleskak hjælper børn og unge med at spille hjernen stærk og udvikle sig fagligt, socialt og mentalt via 
skoleskak. Dansk Skoleskak er startet i 1960 af skoleledere, -lærere og -elever. Dansk Skoleskak har den nationale 
kompetence inden for skoleskak og rådgiver kommuner og skoler i at anvende skoleskak som systematisk 
læringsmetode bl.a. via det evidensbaserede læringsprogram, SKAK+MAT®, hvis læringseffekter er undersøgt og 
formidlet internationalt eller SFA - Skoleskak For Alle® målrettet elever med ADHD, autisme og indlæringsudfordringer. 
Dansk Skoleskak står bag Skolernes Skakdag – hjernens motionsdag®, Skoleskaklærer-uddannelsen® og 
Skakshoppen.dk, der forsyner skoler og elever med skakmaterialer. Se Skoleskak.dk. 
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