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Sp. 1 - Hvorfor valgte du at komme i praktik hos Dansk Skoleskak? 

Jeg så praktikken hos Dansk Skoleskak som en god mulighed for at få koblet noget praktisk erfaring på den 

teori, jeg har arbejdet med på mit studie. 

Sp. 2 – Hvilke arbejdsopgaver havde du? Hvad har været den mest spændende opgave? 
 

I min praktik i skoleskakken arbejdede jeg blandt andet med skriftlig og mundtlig formidling på eksternt og 

internt niveau, samt operationelle opgaver i forbindelse med Skakshoppen.dk, Skoleskakkens online 

webshop. Det mest spændende og lærerige for mig var at få en indsigt i, hvordan man i frivillige 

organisationer arbejder med kommunikation og engagering af frivillige, samt hvordan man skaber en 

fælleskultur i en organisation med både lønnede og ulønnede medarbejdere fordelt i hele Danmark. 

Desuden fik jeg indblik i, hvordan der arbejdes med projekter via skoleskakkens forældreprojekt ”First Move”.  

 

Sp. 3 – Hvordan kom dine faglige kompetencer fra dit studie i spil i forbindelse med din praktik?  

Det var hovedsageligt mine faglige kompetencer indenfor kommunikation og kulturanalyse, der blev sat i spil 
under mit praktikforløb.  

Sp. 4 – Hvordan var sparringen med ansatte og øvrige praktikanter?  

Der var på landskontoret en rigtig god og konstruktiv sparring med de øvrige ansatte samt med min 
medpraktikant. Samtidig var der løbende opfølgning på diverse opgaver.  

Sp. 5 - Hvad er dit udbytte af praktikken hos Dansk Skoleskak? Levede det op til forventningerne? 
 
Praktikopholdet levede fuldt ud op til mine forventninger, og det er særligt i forhold til organisering, 
tilrettelæggelse og strukturering af arbejdsopgaver. Jeg har fået et stort udbytte af mit praktikophold. 
 

Sp. 6 – Hvordan har praktikken hos Dansk Skoleskak forberedt dig på det ”rigtige” arbejdsliv?  

Praktikken har blandt andet hjulpet mig til bedre at være i stand til at træffe beslutninger og konkretisere 
arbejdsopgaver. 

Nogle gode råd eller fortællinger, kommende praktikanter skal vide?    

Dansk Skoleskak er et dejligt sted at være praktikant med gode muligheder for at blive hørt, hvis man har en 
god ide. Som praktikant i skoleskakken er det vigtigt, at du går til alle arbejdsopgaver med at åbent sind og 
ikke er bange for at spørge. Det er i sidste ende dig, der bestemmer, hvor meget du får ud af dit 
praktikophold.   


