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

 

 

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

 

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

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

 
 
Sp. 5 - Hvad er dit udbytte af praktikken hos Dansk Skoleskak? Levede det op til forventningerne? 
 

 

 

 
 

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

 

 
Nogle gode råd eller fortællinger, kommende praktikanter skal vide?    

 

 

 

 

Fordi jeg så det som en god mulighed for at prøve noget nyt indenfor mit uddannelsesområde og 
samtidig muligvis gøre noget godt for en masse børn og unge mennesker. 

Jeg havde til opgave at stå for kontakten til skoler og kommuner for at prøve at fremme Dansk 
Skoleskaks (DSS) arbejde. Jeg var med til diverse messer, hvor jeg promoverede DSS og deres produkter, 
som var en af de bedste opgaver for mig. Den bedste opgave var dog mit pilotprojekt ”DSS i 
Børnehaver”, som jeg også skrev afsluttende opgave omkring. Jeg havde selvfølgelig også diverse daglige 
administrative opgaver i organisationen, som skal til for, at en organisation kan kører rundt. 

De kom specielt i spil med pilotprojektet ”DSS i Børnehaver”. 

Sparringen var god, og der var en god stemning medarbejderne imellem. 

Det var første gang, at jeg skulle prøve at være i en frivillig organisation, og derfor havde jeg svært ved 
på forhånd at danne mig forventninger. Men jeg oplevede en stor mulighed for at udvikle mig og påtage 
mig selvstændige opgaver samt tage initiativ til at påvirke mit arbejde. Det betød meget at have de unge 
mennesker og forhåbentlig den positive påvirkning, man havde, i baghovedet. 

Det forberedte mig godt – i hvert fald på, hvordan arbejdet i en frivillig organisation kan være. 

Når man kommer til at være i DSS, slipper man det aldrig helt igen. Man har det altid med i tankerne, og 
så lærer man nogle skønne mennesker at kende, som man kommer til at se i mange, mange dejlige år 
efter. 

DSS har også en positiv indvirkning på voksnes liv og deres privatliv  


