
Til forældre og børn på Jyderup Skole 
- Dansk Skole Skak 
Værdierne bag Skoleskak 
 
Skak skal være sjovt 
+ Se1v om vi koncentrer os i skak, skal det gøres let og sjovt 
 
Skak skal også være seriøst 
+ Ved at lære at blive gode skakspillere, får børn positive oplevelser idet de udvikler sig og 
bliver bedre 
 
Der er store faglige gevinster ved skak 
+ Styrkelse af koncentrationen 
+ Udvikling af analytiske og kreative evner 
+ Ansvarlighed ved at passe på det man har 
+ Flere undersøgelser viser klare faglige fordele ved skak (feks. 
peger Bill Ciinton på en undersøgelse, hvor 400.000 elever i New 
York lærte skak med markant bedre læseevner til følge). 
+ Derfor er skak et godt fagligt supplement i indskolingen 
+ På nogle skoler i Danmark har man skak som undervisningsfag 
 
Børnenes selvværd ag selvtillid skal styrkes  
+ gennem opmuntring 
+ fokus på succesoplevelser i spillet 
+ ved at få børnene ti1 at tro på sig selv 
 
Børnenes sociale kompetencer skal udvikles 
+ ved at have det sjovt sammen 
+ ved at lære at konkurrere med en positiv indstilling både når man vinder og taber 
+ ved at støtte og opmuntre hinanden, både vindere og tabere  
+ de mange personlige sejre og nederlag i skak giver mange anledninger til at lære dette 
 
Hvad er Dansk Skole Skak? 
Vi er en samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation (grundlagt 1960). Vi bygger 
på en særlig idé om, at skoleskak styrker børn og unges intellektuelle og sociale udvikling. I 
skoleskak lærer man koncentration, selvstændighed og analytiske evner - det bruges både i 
skolen og i resten at livet! 
 
Se mere om Dansk Skole Skak på www.skoleskak.dk 
Se mere om Tornved Skakklub på www.tornvedskak.dk 
Se mere om Dansk Skak Union på www.dsu.dk 
Se mere om 2. hovedkreds på www.2-hk.dk 
 
Til børn og unge: Kom og vær med hver torsdag kl. 14.30-16.00 i B- fløjen (fra 28/8 
pris: 250 kr halvårligt)  
Hilsen 
Svend Ellegård Christensen e-mail: 59276869@christensen.mail.dk 


