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De skal bringe minoriteterne i spil

Så er der kommet navne på de ansigter, der skal føre Dansk Skoleskaks projekt
”Bring minoriteterne i spil” ud i livet. Projektet, der skal bruge skoleskak som
socialt redskab i de københavnske bydele Nørrebro og Nordvest samt i Århus Vest,
får henholdsvis Lars Hansen som projektkoordinator og Henrik Højstrøm i en
projektlederstilling. Formålet med projektet er med skoleskak som metode, at
hjælpe udsatte børn og unge ind i et sundt uddannelses- og livsforløb. Denne
kombination har vakt opsigt, og Dansk Skoleskak har med tilfredshed noteret sig,
at et felt på 23 stærke kandidater fra hele Norden har søgt stillingerne.
- Der var mange velkvalificerede ansøgere, så opgaven med at finde de helt rigtige
har ikke været nem. Men vi er helt overbeviste om, at vi har fundet frem til en
sammensætning, der gør, at vi kan få succes med at bringe minoriteterne i spil,
siger formand for Dansk Skoleskak, Jakob Rathlev.
”Bring minoriteterne i spil” er blevet en realitet, efter at Indenrigs- og
Socialministeriet har bevilget 2,6 mio. kr. til projektet. Med solid opbakning fra
Århus Kommune deltidsansættes én person i tillæg til de to. Det betyder, at Århus
fra 1. oktober får en ekstra ressource til arbejdet i Århus Vest, når Mikkel Nørgaard
starter i en deltidsstilling som projektmedarbejder.
De nyansatte
I projektet i Århus ansættes Lars Hansen, Vejle, fra 1. august og
foreløbig for ét år. Lars der er 39 år er læreruddannet, medlem af
skakklubben SK68 i Århus, kendt skoleskakleder i Haderslev og
Vejle og underviser på Dansk Skoleskaks uddannelser. Desuden er
han forfatter på matematikbogen, Matema-skak, der kombinerer
matematik og skak i indskolingen, og som udkommer sidst på året.

Som projektmedarbejder i Århus deltidsansættes Mikkel Nørgaard
fra 1. oktober og et halvt år frem. Mikkel er 35 år og cand. mag. i
historie, medlem af skakklubben Nordre og tidligere skoleskakleder
på Vorrevangskolen i Århus. Mikkel bor i Århus Vest.

I projektet i København ansættes Henrik Højstrøm, København, fra
1. august og foreløbig for ét år. Henrik er 30 år og uddannet
cand.scient.pol. med en række kompetencer inden for bl.a.
undervisning, projektledelse og organisationsarbejde. Desuden har
han selv spillet skoleskak i over 10 år på N. Zahles Skole i
København. Han blev i maj valgt ind i Dansk Skoleskaks
forretningsudvalg, men for at undgå kasketsammenfald vil denne
post skulle besættes til anden side.
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Dansk Skoleskak har ansat Henrik Højstrøm i København og Lars
Hansen i Århus. Til oktober får de selskab af Mikkel Nørgaard, der
starter som projektmedarbejder.
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FAKTA
Dansk Skoleskak er en samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation (grundlagt
1960). Dansk Skoleskak organiserer skoleskak på knap 100 skoler landet over, og bygger på
en særlig idé om, at skoleskak styrker børn og unges intellektuelle og sociale udvikling. Via
skoleskak lærer de unge koncentration, selvstændighed og analytiske evner - som bruges
både i skolen og i resten af livet! Skoleskaks gavnlige virkninger anerkendes af danske
eksperter og dokumenteres af udenlandske undersøgelser. Dansk Skoleskak er medlem af
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), godkendt som frivillig social børne- og
ungdomsorganisation af Center for frivilligt socialt arbejde og af SKAT som almennyttig
organisation. Se www.skoleskak.dk.
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Fakta om "Bring minoriteterne i spil"
Op til 5.400 børn og unge vil deltage i et 8 ugers undervisningsforløb med skoleskak i løbet af
projektets 3 år. Projektet er helt nyt i Danmark, men i USA har man siden 1986 anvendt
skoleskak i de mest socialt udsatte områder af New York. Det er sket med så stor succes, at
Bill Clinton har fremhævet det i sin bog ”Giving” og ”Chess-in-the-schools” projektet er
filmatiseret i den roste: Knights of the South Bronx (2005).
(http://www.skoleskak.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=119).

