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25.086 elever bliver klogere 
 
Undervisningsministeren bakker op, når 189 skoler er med på Skolernes Skakdag 
fredag den 7. februar, hvor det skal være sjovt at blive klogere! 
 
Skolernes Skakdag fredag den 7. februar (uge 6) er hjernegymnastikkens svar på Skolernes 
Motionsdag, hvor eleverne øver sig i at holde fokus, koncentration og tænke fremad under 
mottoet; ”Det skal være sjovt at blive klogere!”.  
 
Det er elever fra Skagen i nord til Tønder i syd, fra Ringkøbing i vest til Bornholm i øst der 
sætter sig til skakbrættet på Skolernes Skakdag. Dagen organiseres af skolens egne lærere, 
som i januar selv har været en tur på skolebænken, så de ikke sættes skakmat af eleverne. 
 
Skolernes Skakdag udvider år for år. I 2013 deltog 13.500 elever fra 109 skoler i Jylland og 
på Fyn, mens Skolernes Skakdag 2014 bliver landsdækkende med 25.086 elever fordelt på 
189 skoler. Det glæder generalsekretær i Dansk Skoleskak, Mads Jacobsen: 

- Det er dejligt at se, at rekordmange skoler er med på Skolernes Skakdag og samler 
eleverne om læringsaktiviteter som f.eks. actionskak, der træner fokus, koncentration og 
evnen til at tænke fremad. Et kvikt hoved og en sund krop er nu engang det bedste 
udgangspunkt for en god skolegang.  

 
Skolernes Skakdag er læring på tværs af klassetrin, hvor alle uanset kendskab til skakspillet 
kan deltage i bl.a. actionskak, der er en særlig social skakform, hvor eleverne spiller sammen 
på hold og flytter plads mellem skaktrækkene.  
 
Minister åbner dagen 
Danske erfaringer og udenlandske undersøgelser viser, at skoleskak styrker både den faglige 
og sociale udvikling. Når undervisningsminister Christine Antorini åbner Skolernes Skakdag 
fredag den 7. februar kl. 10 på Langhøjskolen, Hvidovre Strandvej 70A, 2650 Hvidovre, er det 
med en minister, som har regnet den ud: 

- Skoleskak kan understøtte udviklingen af elevernes koncentration og deres evne til at 
tænke logisk og strategisk fremad på en sjov og anderledes måde. 

 
Alle skoler, som deltager på Skolernes Skakdag, får adgang til årets Landsfinale i Skolernes 
Skakdag fredag den 21. marts i Billund. Udover titlen som ’Årets Skakskole 2014’ er der 
præmier for 50.000 kr. og en pokal bygget af LEGO® klodser på højkant. 
 
Skolernes Skakdag arrangeres af Dansk Skoleskak i samarbejde med Skolemælk, Politiken, 
Spar Nord Fonden og Børnenes Hovedstad, Billund. Region Hovedstaden bakker Skolernes 
Skakdag op som regional partner i hovedstadsområdet. 
 
Links 
Se mere på www.skolernesskakdag.dk. 
 
Yderligere oplysninger, cases, tilsendelse af pressefoto m.v. 
 
Tine Kamper Holbøll (projektmedarbejder)   
tine@skoleskak.dk   
Tlf.: 2425 5344  
 
Mads Jacobsen (generalsekretær)  
mads@skoleskak.dk 
Tlf.: 2240 1488 
 
 
 
FAKTA 
Dansk Skoleskak (DSS) er en samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation, der arbejder for øget læring og 
uddannelse. Organisationen er startet af skoleledere, -lærere og -elever. Skoleskak tilbydes i dag på over 300 skoler i 80 
kommuner. DSS bygger på en særlig idé om, at skoleskak styrker unges faglige og sociale udvikling. Skoleskak bygger på 
50 års dansk praksis, anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af udenlandske undersøgelser. DSS rådgiver 
kommuner, skoler, ledere, lærere, forældre og elever i opstart af skoleskak. Se www.skoleskak.dk.  


