
Forælder i skoleskakken

Dansk Skoleskak
– Leg , læring og uddannelse!

Ordbog
Som forælder til en skoleskakspiller møder du sikkert flere nye ord og 
begreber. Her er samlet de mest almindelige:

Actionskak – ’Actionskak’ er et tempofyldt mini-game, hvor man  
spiller på hold og skifter bræt, hver gang der råbes ”action”.

Dansk Skak Union – Dansk Skak Union (DSU) arbejder for at  
udbrede kendskabet til skakspillet i Danmark. DSU har flest voksne med- 
lemmer, men laver også aktiviteter for ungdommen.

Dansk Skoleskak – Dansk Skoleskak (DSS) organiserer skoleskak 
på landets skoler, arrangerer Skolernes Skakdag/stævner/skaklejre,  
afholder kurser og udgiver undervisningsmateriale.

Familieskaklejr – Familieskaklejren er for familier fra hele landet.  
På lejren mødes forældre, bedsteforældre, søskende og skoleskakbørn 
til en hyggelig weekend. Det er forældre, der planlægger lejren.  

Grand Prix – Der findes forskellige Grand Prix-turneringer, der er en 
serie af stævner, hvor man indsamler point.

Korrektion – Korrektion er en metode til at fastslå, hvilke spillere der 
har mødt den hårdeste modstand ved et stævne.

Lynskak – Lynskak er den hurtigste skakform og spilles typisk med 5 
min. pr. spiller til hele partiet. I lynskak farer hænder og brikker over 
brættet for at afslutte spillet, inden tiden er udløbet. For udløber ens 
tid, har man tabt. 

Mini-games – Mini-games er en fællesbetegnelse for alle små eller 
alternative skakspil – som fx ’bondeskak’, hvor der alene spilles med 
bønder. Bondeskak er det første, man lærer til skoleskak.

Monrad – Monrad er en turneringsform, hvor man i hver runde møder 
en spiller med (cirka) det samme pointtal som én selv. 

Notation – Notation betyder, at man skriver et skakparti ned. Man 
noterer begge spilleres træk, så man efterfølgende kan gennemgå partiet 
og lære af det. Brættet er inddelt med linjerne a-h og rækkerne 1-8. Hvert 
felt på skakbrættet har et koordinat. Fx starter den hvide konge på e1.

Parti – Skakkens ord for en kamp. Man spiller et parti skak.

Pigeskak – Dansk Skoleskak er ansvarlig for pigeskakken i Danmark. 
Da der er flest drenge i skoleskakken, arbejdes der på at få flere piger 
med, fx ved at afholde ’DM i pigeskak’. 

Point – I skoleskakken møder du to forskellige pointsystemer, populært 
sagt det ”nye” og det ”gamle” system. I det ”nye” spilles om 4 point i 
hvert parti. Vinderen får 3 point, og taberen får 1 point. Remis giver 2 
point til hver. I det ”gamle” spilles om 1 point. Vinderen får 1 point, 
og taberen får 0 point. Slutter partier remis, får hver spiller ½ point. 

Ratingtal – Ratingtal er en slags styrketal baseret på en matematisk 
model. I skoleskakken anvendes ikke ratingtal, men spiller dit barn med 
i en voksen skakturnering, kan du støde på ratingtal. Man starter med 
1000 i rating. Verdensmesteren har ca. 2900 – så der er lidt at stræbe 
efter. 

Remis – Remis betyder, at partiet er uafgjort.

Rørt brik og sluppet brik – Rørt brik betyder, at har man rørt en brik, 
så skal brikken flyttes. Har man sluppet brikken, skal den blive stående.

Skakur – Et skakur består egentlig af to ure, der skiftevis går. Når 
man har udført et træk, trykker man på uret, hvorefter ens tid stopper,  
og modstanderens tid starter. Løber man tør for tid, har man tabt.

Skolernes Skakdag – Skolernes Skakdag er et stort læringsprojekt  
fredag i uge 6, hvor børn og unge træner sig i at holde fokus, koncen-
tration og tænke fremad –en slags hjernegymnastikkens motionsdag.

Skoleskak – Dansk Skoleskak er en frivillig samfundsengagerende 
børne- og ungdomsorganisation. Via skoleskak lærer børnene at tænke 
sig om, og vente på at andre skal tænke sig om. Det styrker den faglige 
og sociale udvikling. Skoleskak arrangeres på forskellig vis – fx som en 
del af matematik, valgfag eller i SFO’en. Skoleskak arrangeres af lærere/
pædagoger/frivillige – også kaldet skoleskakledere. 

Skoleskakleder – Skoleskaklederen organiserer skoleskak på den lokale 
skole, fortæller om stævner m.v. Info sker typisk via en seddel i skole-
tasken, intranet eller e-mail. Du kan altid kontakte din lokale skole- 
skakleder.

”Som forælder kan jeg bidrage til det 
sociale omkring skoleskak – fx ved at 
bage en kage eller invitere holdet hjem 
til pizza efter sidste træning.” 

– Forælder, Aarhus Kredsen



Kære forælder
Vi er glade for, at dit barn spiller skoleskak. Denne folder fortæller 
lidt om skoleskak, og hvad du kan gøre for at hjælpe og bakke dit 
barn op. Med din hjælp kan skoleskaklederne få mere tid til det,  
de er bedst til – nemlig at undervise og lave spændende lærings- 
aktiviteter for dit barn og alle de andre børn!

Med venlig hilsen
Dansk Skoleskak

Det kan du gøre
• Lær skakreglerne på Skoleskak.dk/play
• Kig forbi skoleskakken på din lokale skole 
• Hold øje med aktiviteter på Skoleskak.dk/kalender
• Hjælp med kørsel til stævner/arrangementer 
• Hjælp med at holde ro 
• Deltag i forældreaktiviteter 
• Del dine erfaringer med de andre forældre
• Deltag med dit barn på en familieskaklejr

Din lokale skoleskakkreds
Børnene deltager i skoleskak på deres lokale skole (evt. klub), 
der er med i én af Dansk Skoleskaks lokale kredse. Hver kreds 
har en bestyrelse, der årligt arrangerer individuelt kredsmester-
skab (efterår) og kredsmesterskab for hold (forår) – begge med 
chance for at kvalificere sig til Danmarksmesterskaberne.

Kontakt din lokale kreds
– hvis du vil høre om, hvilke opgaver der er i netop din kreds. 
– hvis du vil på mailinglisten og holdes opdateret.

Forældregrupper 

Landet over er der stævner for børn på alle niveauer. Får du selv 
lyst til at rykke med brikkerne, kan du deltage i en af forældre-
grupperne, der spilles samtidig med børnenes stævner. Der er 
også begynderundervisning for dig, der skal lære reglerne.

Vi anbefaler
• Skoleskak.dk/foraeldre
 Info til forælderne. 

• Skoleskak.dk/kort
 Se hvor der er skoleskak i dit område.

• Skoleskak.dk/kalender
  Datoer og indbydelser til stævner,  

lejre, kurser og møder. 

• Skoleskak.dk/kontakt
  Oversigt over alle skoleskakledere,  

kredse og lokale hjemmesider.

• Skakshoppen.dk
 Alt i skakmaterialer til dig og dit barn.

• Skoleskak.dk/info
 Gratis info-materiale til dig og skolen.

Følg også med på Skoleskak.dk og Facebook.com/skoleskak.

Har du spørgsmål, som Skoleskak.dk eller den lokale kreds- 
leder ikke kan give dig svar på, er du velkommen til at kontakte 
foraeldre@skoleskak.dk. 

Fairplay
De fem forældreregler sikrer fairplay og en god oplevelse for alle:

• Vær stille i spilområdet – mobilen på lydløs 
• Hjælp ikke børnene med træk eller regler
• Stå ikke bag børnene eller tæt på spillet 
• Følg turneringslederens anvisninger 
•  Kontakt turneringslederen, hvis dit barn føler  

sig dårligt behandlet – undlad selv at blande dig

”Det betyder meget at være involveret i 
mine børns fritidsaktiviteter. Skoleskak 
skaber stor glæde for børnene og mig.” 

– Forælder, Fyns Kredsen

”Forældrenes engagement er  
fantastisk, men kun så længe det 
kommer alle til gode.” 

– Formand, Dansk Skoleskak

Husk, det er børnene, 
der spiller skoleskak 
– ikke forældrene!

”Små forældreturneringer skaber en 
god stemning, og man får talt med 
de andre forældre.”

– Forælder, Københavns Kredsen


