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Rapport schack i skolan
I vintras hölls tre utbildningar i schack i skolan. Två var en påbyggnadskurs och en var en
nybörjarkurs. Tyvärr var de inte riktigt så välbesökta som jag hoppats på, knappt tjugo
pedagoger deltog. Men dessa kom från tio olika skolor så trots allt får det betraktas som
godkänt.
Samtliga tretton skolschackklubbar har under våren deltagit i schack 4:an. Två av skolorna
som har schackklubb kom hela vägen till riksfinalen i Globen.
Under påsklovet genomförda jag ”schacket dag” på fyra olika fritidshem, Bocksten, Gullregn,
Apel och Schubergstorp. Det var mycket uppskattat och för det mesta deltog alla eleverna
som gick på fritids den aktuella dagen. Vi spelade ett skolmästerskap, löste schackpyssel och
gick poängpromenad.
På två skolor har vi spelat ett större skolmästerskap. På Eketånga Montessoriskola deltog
drygt 60 elever från årskurs 1 till 8. Enligt rektorn som var mycket positiv motsvara det en
tredjedel av eleverna på skolan! På Nyhemsskolan spelade knappt 50 elever från årskurs 1 till
5. Dessutom har några av skolschackklubbarna genomfört skolmästerskap helt i egen regi.
Under våren har det startats två nya skolschackklubbar. En på Sofiebergsskolan och en på
Kyrkskolan, båda i Halmstad.
Jag siktar på att under hösten starta 8 till 10 klubbar till.
I september kommer det att genomföras minst två introduktionskurser, en i Varberg och en i
Kungsbacka. Dessutom är det tänkt att genomföra minst en påbyggnadskurs.
Under våren har det tagits fram tre schack-matte lektion för lågstadiet. Dessa är nu ute hos
några lärare och rektorer för att få in synpunkter. Lektionerna är utformade utifrån den nya
läroplanen som gäller f r o m 1 juli 2011. Matematik professor Sten Kaiser vid Uppsala
Universitet är stöd i framtagandet av materialet.
I skrivande stund vet jag inget om det kommer mer pengar från Region Halland, men jag är
optimistisk och har sökt tjänstledigt på 40% fram till 31/12-2011. Hittills har Region Halland
varit mycket nöjda med det som vi har gjort.

Att fundera på inför nästa år
1. Hur kopplar vi ihop ett expanderande skolschack med befintlig verksamhet.
2. Hur många skolklubbar vill vi ha?
3. Ekonomi?

Schack i skolan i punktform
•

Vid registreringen den 31 december 2010, fanns 13 skolklubbar med drygt 290
medlemmar.

•

Fyra introduktionskurser och två fortsättningskurser har genomförts.

•

60 deltagare har 2010/11 gått en kurs i schack i skolan.

•

Pedagogerna kommer från 15 olika skolor, alla har idag en skolklubb.

•

13 av skolorna har bra fart på verksamheten två har haft de lite kämpigare. Det finns
dock medlemmar i alla 15 klubbarna även 2011.

•

Massmedia har uppmärksammats schack i skolan ordentligt både Hallandsposten och
Hallands Nyheter har haft varsin stort uppslagen artikel. Dessutom sände SVT:s
Hallandsnytt ett reportage, inslaget visades sedan en gång till i programmet ”Landet
runt” som är rikstäckande.

