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kritiske  revision  efterprøver  vi med  høj grad  af sikkerhed  for  de udvalgte  emner,  om  de undersøgte  dispositioner,

der  er omfattet  af regnskabsoflæggeIsen,  er i overensstemmelse  med  meddelte  relevante  bestemmelser  i bevillin-

ger,  love  og andre  forskriffer  somt  indgåede  aftaler  og sædvanlig  praksis.  I vores  forvaItningsrevision  vurtJerer  vi

med  høj grad  af sikkerhed,  om de undersøgte  systemer,  processer  eller  dispositioner  understøfter  skyldige  øko-

nomiske  hensyn  ved  forvaltningen  af de midler  og driften  af  de virksomheder,  der  er omfattet  af årsregnskabet.

Hvis  vi på grundlag  af det  udførte  arbejde  konkluderer,  at der  er anledning  til væsentlige  kritiske  bemærkninger,

skal  vi rapportere  herom  i denne  udtalelse.

Vi har  ingen  væsentlige  kritiske  bemarkninger  at  rapportere  i den  forbindelse.

Søborg, den ! (:» / 'S 2019

Kim  Nielsen

Statsaut.  revisor

Mne-nr.  29417
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SKOLESKAK FOR ALLE
INKLUSION & TRIVSEL

SKOLESKAK.DK

Med Skoleskak For Alle (SFA) tilbyder Dansk Skoleskak 
et læringskoncept, der øger lærings- og livsmulighed-
erne for de elever, som kræver ekstra opmærksomhed 
i undervisningen. Så de klarer sig bedre i skolen og i 
resten af livet. SFA tager udgangspunkt i mangeårige 
erfaringer med det populære og evidensbaserede 
læringskoncept SKAK+MAT®, der er den lærings–
metode i Danmark, som løfter drenge mest.

DET UNIKKE

Især de elever, som af forskellige årsager er udfordrede i 
skolen, har udbytte af SFA, men alle elevtyper vil opleve 
et udbytte som følge af anvendelsen af konceptet. I SFA 
forstås udfordrede børn og unge som elever med særlige 
behov, det gælder fx:

•   ADHD, aspergers, autisme
•   Udviklings- /opmærksomhedsforstyrrelser
•   Generelle indlæringsvanskeligheder
•   Sociale udfordringer
•   AKT-elever
•   Sprogligt udfordrede elever

(inkl. modtageklasser/-undervisning)
 
Eleverne kan gå i almenklasser, specialklasser, mod-
tageklasser, modtage specialundervisning eller gå på 
specialskole. Anvendes SFA- konceptet i undervisningen 
én lektion om ugen, skabes der faglige og sociale suc-
cesoplevelser for alle elever. Under visningen organiseres 
af skolens lærere og pædagoger, der modtager kompe-
tenceudvikling hos Dansk Skoleskak. Det sætter dem i 
stand til at arbejde målrettet med metoden – selv uden 
forkundskab.

PLUG’N PLAY

Dansk Skoleskaks efteruddannelse af lærere og pæda-
goger, elevkurser, metoder og læringskoncepter får 

top evalueringer. SFA-konceptet implementeres nemt i 
under visningen umiddelbart efter uddannelsesdagene, 
mens Dansk Skoleskaks læringskonsulenter støtter op om 
indsatsen og tilbyder vejledning i praksis.

ELEMENTER

Et forløb med SFA er fleksibelt, men foregår typisk over 
3-12 måneder og indeholder:

•   Evidensbaseret læringskoncept
•   4-6 dages målrettet efteruddannelse af lærere 

og pædagoger
•   Guides, undervisnings- og elevmaterialer
•   Skakmaterialer
•   Hotline til samt supervision i praksis af

Dansk Skoleskaks læringskonsulenter
•   Brobygningsaktiviteter, fx skakturneringer på tværs 

af skoler, alder, køn og kultur

Uddannelse i SFA kan også tilegnes som overbygning til 
Skoleskaklærer-uddannelsen®, evt. med supervision fra 
læringskonsulenter.


