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LÆSEVEJLEDNING 
I denne FAQ finder du de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar. På bagsiden af 
brochurerne; ’Opstart af Skoleskak – hvorfor, hvordan og hvorledes?’ og ’Børn spiller skak!’ finder 
du telefonnumre og e-mail adresser på en række kontaktpersoner over hele landet, som gerne 
svarer på de spørgsmål som du ikke finder svar på i denne FAQ. 
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1) HVAD ER SKOLESKAK? 

Skoleskak er skak efter skoletid, hvor en voksen træner / leder børn & unge i skak. I starten var 

Dansk Skole Skaks medlemsklubber udelukkende skoler, hvor en lærer underviste i faget skak, men i 

dag tæller Dansk Skole Skaks medlemmer også en række skoleskakklubber drevet i forhold til 

Folkeoplysningslovens rammer, samt SFO’er og juniorafdelinger i voksen-skakklubber. 

2) MEDLEMSKAB AF DANSK SKOLE SKAK – HVAD ER DET? 

Et medlemskab af skoleskakken betyder en række tilbud og services. Alle skoleskakspillere og ledere 

modtager fx bladet ’Skole Skak’ tre gange om året, og eleverne har mulighed for at deltage i en 

række turneringer for børn - både regionalt og nationalt, og for de bedste også internationalt (fx 

EM og VM). Som skoleskakleder får du endvidere adgang til undervisningsmaterialer og 

skoleskakkens kursusvirksomhed. 

3) LEDER I DANSK SKOLE SKAK? 

Som leder i Dansk Skole Skak får du oplevelser og ansvar. Oplevelser sammen med en masse glade 

børn og andre skoleskakledere. Ansvar, da du sammen med en anden skoleskakleder får ansvaret 

for jeres egen skoleskakklub. 

 

4) HVORDAN STARTER MAN OP? 

Først skal den skole, hvor skoleskakkens ønskes startet, kontaktes. Ofte er det lokale forhold 

(tidligere elev på skolen, har haft børn på skolen, geografisk i nærheden af egen bopæl osv.), der er 

afgørende for valg af spillested. Hvis skolen er med på ideen - og det er den som regel - er afklaring 

af lokaler på skolen og spilletidspunktet normalt hurtigt ordnet. 

5) REDSKABER? 

Dansk Skole Skak har udgivet en række bøger og hæfter, ligesom skoleskakledere har udviklet 

forskellige undervisningssystemer, der sikre en alsidig undervisning – både for børn og voksne.  

For mange er den største tilfredsstillelse ved at være skoleskakleder, at se de mange børn og unge 

der udvikler sig gennem de positive oplevelser, som de opnår gennem skakken. Som skoleskakleder 

er din opgave at skabe rammerne for at børn og unge kan spille og udvikle sig gennem skak. 
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6) ARGUMENTER FOR OPSTART AF SKOLESKAK I FORHOLD TIL SKOLEN? 

Skoleskak er en sund fritidsinteresse og dyrkes typisk i vinterhalvåret. Om sommeren er der 

skoleskaklejre for de mest interesserede elever. Skoleskak er god reklame for skolen, da børnene 

stiller op for skolen til de forskellige skoleskakstævner der afvikles i vinterhalvåret. Men den største 

force ved skoleskak, og der hvor den adskiller sig væsentligt fra eksempelvis fodbold, er, at børn på 

alle alderstrin og med hver deres baggrund, kan spille skak – sammen. I eksempelvis fodbold gør de 

fysiske udviklingstrin i praksis den forskel, at drenge fra 2. Klasse ikke særlig ofte spiller med de store 

fra 9. Klasse. Det kan man godt i skak – her er jo ingen fysiske tacklinger! 

7) KONTINGENT? 

Dansk Skole Skak anbefaler et halvårligt kontingent i størrelsesordenen 100-200 kr. pr. elev til den 

lokale skoleskakklub. Det er ikke bare for at få udgifterne dækket, men også for at skabe et naturligt 

forhold til det at ”gå til skoleskak”. Samtidig er skoleskak meget billigt i forhold til andre idrætsgrene. 

8) REKLAME FOR SKOLESKAK, HVORDAN? 

Du kan få trykt en artikel i det lokale skoleblad som reklame for skoleskak. Opsætning af plakater 

samt sedler i lærernes dueslag til kopiering til alle elever, letter distributionsarbejdet og sikre at 

opstarten af skoleskak kommunikeres til alle. 

9) HVORNÅR PÅ DAGEN SKAL DER TRÆNES / SPILLES? 

Det er ofte praktisk at have skoleskak i forbindelse med skolefritidsordningen, således at børnene er 

i umiddelbar nærhed af, hvor der trænes skoleskak. Træningstiden er oftest fra 14-16 eller fra  

15-16:30, men mange steder spilles der også skoleskak senere. Det er således skoleskaklederne der 

bestemmer hvornår skoleskaktræningen skal placeres. 

10) ØKONOMI? 

Kommunen yder økonomisk støtte til alle foreninger med medlemmer under 25 år efter 

bestemmelserne i Folkeoplysningslovens område to. Dansk Skole Skak hjælper alle medlemsklubber 

med råd og vejledning i forbindelse med ansøgninger etc., ligesom du kan rekvirere relevant 

materiale om Folkeoplysningsloven hos os. Dansk Skak Union yder også støtte via deres junior-

instruktørordning, der skal søges gennem hovedkreds-kassereren. 
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11) LØN? 

Arbejdet bærer lønnen i sig selv – næsten! Du kan modtage godtgørelse for arbejdet inden for 

rimelighedens grænser og inden for de gældende skatteregler. Udbetalingen, der kan være en del 

af de midler som klubben modtager fra kommunen efter Folkeoplysningslovens bestemmelser, 

svarer til en timeløn på ca. 40-50 kr. efter skat. Det er ingen formue, men det må heller ikke være 

penge, der alene driver værket. 

12) HVORDAN GØRES SKAK RELEVANT? 

Det gælder om at udfordre børnene på deres eget niveau. Det kan gøres ved at stille dem opgaver 

og lære dem åbnings-, midtspils- eller slutspilsteori, og spille tematurneringer på baggrund af det 

gennemgåede. Det kan også være en god ide, at give skoleskakspillerne en slags ”lektier” for – fx at 

de til næste gang skal løse opgaver om bindinger på et udleveret ark. 

13) HVORDAN FÅR MAN MANGE SKOLESKAKSPILLERE? 

Skoleskakspillerne kan hverves gennem en aktiv kampagne i fx skolebladet, der både når ud til 

forældre og potentielle skoleskakspillere. Deltagelse i en skakdag i skolefritidsordningen hvor 

børnene i de kendte rammer (fritidsordningen) kan prøve skakken af eller i en af de temauger som 

skolerne hvert år afholder, kan også være med til at skabe fokus på tilbuddene fra skoleskak-

klubben. 

14) SAMARBEJDET MELLEM SKOLESKAKKLUBBEN OG SKOLEN? 

Det hele starter med en høflig henvendelse til skolen, hvor ideerne for opstart af skoleskak 

præsenteres. Medbring evt. noget af det officielle materiale fra Dansk Skole Skak. Skolen bedes 

afholde udgiften til skolekontingentet til Dansk Skole Skak (ca. 500 kr.) De skal også afholde 

udgifter til kopier etc., således at skoleskaklederen under alle omstændigheder holdes udgiftsfri.  

15) HVIS SKOLEN IKKE ER MED PÅ IDEEN? 

Hvis skolen ikke indvilger i at bidrage med det beskedne beløb, anbefales det at prøve en anden 

skole, hvor bedre forhold kan tilbydes. Ønsker en skole ikke at bidrage til skoleskakarbejdet 

økonomisk, er det en indikation på, at skolen ikke er ”nok” interesseret, og erfaringen viser, at 

samarbejdet vil støde på yderligere problemer senere. Derfor anbefales det at søge de bedste 

forhold at ”arbejde under” fra begyndelsen – evt. på en privatskole, der oftest har lidt bredere 

rammer end folkeskolen. Meld derfor fra starten klart ud om gensidige forventninger, således at et 

godt samspil mellem skolen og skaklederen sikres. Det er dog sjældent, at en skole ikke ønsker at 

tilbyde en sund og billig fritidsinteresse, der samtidigt gavner elevernes udvikling. 
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16) KAN DEN LOKALE SKAKKLUB HJÆLPE? 

Den lokale skakklub er som regel behjælpelig med midlertidigt udlån af materialer, gode råd og 

måske en medtræner. Dansk Skole Skak henviser gerne til nærmeste voksen-skakklub. 

17) MATERIALER? 

Ofte har kommunen og skolen midler afsat til materialer. Ellers er det en god idé at tale med den 

lokale skakklub, der som regel har ældre / overskydende materiale, som de gerne låner ud. Dette 

aftales lokalt. 

18) SPÆNDENDE SKOLESKAKKLUB - HVORDAN? 

Det er vigtigt med nogle alsidige skoleskaktimer, men sammenkædet af faste indslag. Det kunne fx 

være at der i starten gennemgås sunde regler for skak, således at eleverne får fortalt hvordan de 

forbedre deres spil, med en efterfølgende klubturnering hvor der kæmpes om det lokale 

mesterskab. Udover det, kan der være forskellige andre skakturneringer eller mulighed for at løse 

skakopgaver for dem der gerne vil det. Midt i skoleskakundervisningen bør der holdes en pause på 

mindst 10 min., hvor børnene skal have frisk luft og brugt deres fysik, før de skal i gang med at 

spille igen.  

Det kan også være en god ide at indstifte en fidus / venskabspokal, der uddeles efter kriterier som 

”bedste kammerat”, ”oftest fremmødte” osv. Det er også godt med en kageordning til glæde for 

børnene, men også for at aktivere forældrene. 

19) HVORDAN FÅR MAN FORÆLDRENE ENGAGERET? 

Aktive forældre gør livet som skakleder lettere. De kan hjælpe med kørsel, kage, medvirke til 

klubtrivsel etc. Derfor gælder det om at få dem med til et arrangement så hurtigt som muligt, så de 

fra starten af bliver engagerede i klubben. Det er også vigtigt at stille krav om forældredeltagelse - 

det er jo deres børn der spiller skak. Skal børnene til turnering eller spille venskabsmatch mod en 

anden klub, må forældrene forestå kørslen og afholder I en skoleskakturnering med deltagelse af 

spillere fra andre skoler, kan forældrene hjælpe med at stille brikker op, passe slikboden etc. 

Der er mange opgaver i forbindelse med en skoleskakklub, der ikke kræver det store kendskab til 

skak – og de opgaver kan alle forældre være med til at løse. Så har du også bedre tid til at være 

skaklærer… 

20) MÅLSÆTNING MED SKOLESKAKKLUBBEN? 

Afhængig af dit ambitionsniveau kan du fastlægge en målsætning at arbejde hen imod. Men et 

krav bør være, at eleverne i løbet af det første år, lærer de første øvelser i bronzespringeren (mat 

med D og T), samt at eleverne bliver fortrolige med begreber som officerer, rokade, centrum etc.
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21) INFORMATIONSMATERIALER? 

I brochurerne ’Opstart af Skoleskak – hvorfor, hvordan og hvorledes?’ samt ’Børn spiller skak!’, 

finder du relevante telefonnumre. Har du ikke modtaget Dansk Skole Skaks ’Opstartspakke’ til nye 

ledere, så send en mail til ejnar@skoleskak.dk eller kontakt en leder fra Dansk Skole Skak. 

Opstartspakken er mere udførligt materiale, bl.a. hæfter og mindre bogudgivelser fra skoleskakken. 

22) ER DANSK SKOLE SKAK EN DEL AF DANSK SKAK UNION? 

Dansk Skole Skak er en selvstændig organisation, og ikke en del af Dansk Skak Union. Det er rigtigt, 

at Dansk Skole Skak for år tilbage modtog et økonomisk tilskud fra Dansk Skak Union, men i dag er 

Dansk Skole Skak en selvstændig organisation og medlem af Danmarks Tankesports-Forbund [DTF] 

på lige fod med Dansk Skak Union, Danmarks Bridge Forbund og andre mindre tankesports-

forbund, og modtager gennem DTF økonomiske midler fra kulturministeriet. Men i praksis har 

Dansk Skole Skak og Dansk Skak Union på en række områder et tæt samarbejde. Både regionalt og 

på landsplan samarbejder vi på relevante områder til fælles gavn for skakken i Danmark.  

23) HVORFOR ER DANSK SKOLE SKAK OG DANSK SKAK UNION IKKE SAMLET? 

Der vil givet være en række fordele, hvis de to danske skakorganisationer var en samlet 

organisation. Men det er en gensidig opfattelse i organisationerne, at én organisation, vil få meget 

svært ved at ”rumme” og tilgodese både eliten og bredden, samtidig med at der gøres noget for 

børn & unge i forhold til udbredelsen af skak. 

24) WEBSITE? 

Skoleskakkens officielle hjemmeside finder du på www.skoleskak.dk 
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