Skoleskak og KISS-projektet
Kære forældre,
Jeres skole tilbyder sammen med 20% af landet øvrige skoler undervisning i skoleskak. Men
det særlige ved jeres skole og grunden til dette brev er, at skolen er en af 10 udvalgte skoler,
der sammen med Undervisningsministeriet og Dansk Skoleskak skal arbejde med at udvikle
kvaliteten og læringsudbyttet af skoleskak. Projektet hedder KISS (’Kvalitet i Skoleskak’).
Skoleskak som læringsaktivitet
Skoleskak er ingen ny opfindelse. Landsorganisationen Dansk Skoleskak har eksisteret siden
1960, men skoleskak er blevet ekstra ”hot” med den længere skoledag.
Der er mange grunde til at bruge skoleskak som læringsaktivitet. Det træner eleverne i at
holde fokus, koncentration og tænke fremad. Skoleskak har en positiv virkning på den almene
læringsparathed, og har tilmed en positiv indflydelse på elevernes sociale fællesskab og trivsel,
når flere hjælpes til mere ro og fordybelse via skoleskak. Se skoleskak.dk/dokumentation.
Der er en naturlig kobling mellem skoleskak og matematik. Systematik, mønstergenkendelse,
logisk tænkning og koordinatsystemet er blot nogle af de dele der går igen. Derfor vil eleverne
arbejde med skakspil i matematik, men også i den understøttende undervisning, på Skolernes
Skakdag, i frikvarterer og efter skoletid. Online kan man spille på bl.a. www.skoleskak.dk/play.
Kvalitet i skoleskak
’Kvalitet i skoleskak’ eller i daglig tale KISS løber over 3 år. I perioden skal der udvikles
undervisningsforløb, der øger læringsudbyttet samt metoder, der forankrer skoleskak endnu
stærkere på skolen. Forskere vil følge KISS, så de bedste erfaringer kommer andre skoler til
gode.
Skoleskakken bidrager med lektioner, læringsmål og viden fra andre skoler, mens de enkelte
skoler skriver log samt evaluerer lektioner og læringsaktiviteter. Meningen er at dele erfaringer
og idéer, så der er en inspirationsbank, som de næste 15 KISS-skoler, der får plads fra næste
skoleår, kan gøre brug af. Se www.skoleskak.dk/kiss.
Har du spørgsmål er du velkommen til at spørge skolens skoleskakansvarlige eller mig direkte.
Vi glæder os meget til et spændende og udbytterigt samarbejde, der øger elevernes trivsel og
læringsudbytte.
Med venlig hilsen
Rasmus Kemp
Programleder KISS
Dansk Skoleskak
kiss@skoleskak.dk
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