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STORT UDVALG
AF DRØMME
Oplev vores udstillinger og
se vores mange gode tilbud

Skak var på skoleskemaet i Kulturhus Herredsvang. Foto: Marcus Trappaud Bjørn

N I Kulturhus Herredsvang i
Hasle har Dansk Skoleskak
holdt et todages kursus for
lærere.
TROELS ØSTERLUND MADSEN
jpaarhus@jp.dk

Det var hjernen, der skulle
trænes i denne uge i Kulturhus Herredsvang i Aarhus V.
18 deltagere var mødt op for
at blive klogere på, hvordan
skakspillet kan bruges i undervisningen i folkeskolen.
Eleverne er uddannede
lærere, og spørgsmålet er,

hvad det gamle, hæderkronede brætspil kan bruges til i
den danske folkeskole?
Det kan underviser Lars
Hansen svare på.
»Når man spiller skak, skal
man overveje en masse muligheder. Det kræver både, at
man koncentrerer sig, og at
man kan strukturere sine
tanker. Derudover træner
man evnen til at gå fra det
konkrete til det abstrakte,«
siger Lars Hansen.
Deltagerne har afsat to
dage til kurset i skoleskak.
Nogle er garvede skakspille-

re, mens andre er grønne nybegyndere.
Andreas Buelund er nok
tættest på den første kategori. Når de to dage i Aarhus V
er gået, håber han på at kunne bruge erfaringerne i specialklassen, hvor koncentrationsproblemerne ofte store.
»Jeg har et håb om, at skak
kan blive et frirum, som kan
være med til at sænke stressniveauet, og som kan styrke
gamle dyder som tålmodighed og dét at give sig selv og
hinanden tid til at tænke,«
siger han.

Mulbjerg Thorup
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