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SKAKMAT: Jasper (tv) tænker sig godt om inden næste træk i spillet mod klassekammeraten
Ditlev. Resten af skoleåret får eleverne i 4.Y og 4.X hver uge undervisning i skak. Du kan se flere
billeder på rnn.dk Foto: Red.

SKAK PÅ SKOLESKEMAET: Sidste år fik 10 kommuner penge fra A. P. Møllers Folkeskoledonation
målrettet skoleskak. Rødovre var ikke blandt kommunerne, men det holder ikke lærerne tilbage
på Hendriksholm Skole. Foto: Red.

Skak i skolen

skakundervisning.
”Skakundervisningen
erstatter en matematiktime, men vores håb er, at
eleverne netop vil blive
bedre til matematik. Skak
er et spil, der er med til
at forbedre indlærings- og
koncentrationsevnen, og
spillet styrker den del af
hjernen der tænker logisk.
Vores håb er, at undervisningen vil kunne ses på testresultaterne til næste år,”
siger klasselærer Rune La
Motte. Han fortsætter:
”Eleverne kommer ud for
nogle problemstilling, de

D

u må ikke tage et
billede, hvor jeg
dummer mig,” siger

Hjernegymnastik
Skakundervisningen er et
forsøgsprojekt på Hendriksholm Skole og er et
læringsredskab, der skal
gøre eleverne bedre til matematik.
To af skolens lærere har
været på kursus i, hvordan
det ædle brætspil aktivt
kan indgå som læringsredskab i undervisningen.
Resten af indeværende
skoleår vil 4.X og 4.Y derfor hver uge få én times

ikke møder i dagligdagen,
men som kan overføres til
matematiske problemstillinger. De kommer også
under pres i mange af de
små spil vi laver."
"Vi spiller ikke kun traditionel skak, men også spil,
hvor eleverne hele tiden
skal skifte bræt og derfor
hele tiden skal forholde
sig til nye opstillinger. De
kommer også til at spille
sammen som par og lærer
dermed også at samarbejde,” siger Rune La Motte.
Slår far efter jul

10-årige Jasper fra 4.Y
klemmer øjnene lidt sammen og tager hånden op
til hagen. Han er dybt koncentreret og flytter, efter
en tænkepause, en af sine
bønder ét enkelt felt frem.
”Det er sjovt og hyggeligt
at spille skak og det styrker
hjernen,” fortæller Jasper,
der kendte lidt til skakspillet, inden brætspillet blev
en del af undervisningen
efter efterårsferien.
”Jeg har spillet mod min
far derhjemme og efter jul
slår jeg ham,” siger Jasper
og smiler.
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Af Christian Valsted

My fra 4.X og begraver
sit ansigt i hænderne. Hun
sidder over for veninden
Rikke, og er i fuld gang
med et spil bondeskak i et
klasselokale på 1. sal på
Hendriksholms Skole. Det
er sidst på eftermiddagen,
men det er ikke til at se,
for koncentrationen lyser
ud af de to piger.
Siden efterårsferien har
4.X og 4.Y fået undervisning i skak og indtil videre
har de lært bønderne og
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På Hendriksholm Skole
får to fjerdeklasser undervisning i skak. Den
mentale sport er gymnastik for hjernen og
håbet er, at eleverne
kan overføre de logiske
og taktiske elementer
til matematikken.

tårnenes bevægelsesmønstre at kende.

Værdikuponen gælder til og med 2017, og kan anvendes af selskaber på op til 4 personer.
* Gælder ikke dessert & take-away!
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