Til alle klubber og kretser i USF og NSF
Kan dere hjelpe SkoleSjakken?
Vi har tatt fatt på femte års drift av SkoleSjakken (www.skolesjakken.no), og har som ambisjon å
bygge tilbudet til skolene videre i årene fremover.
Undertegnede har nylig tatt over som prosjektleder for SkoleSjakken inkludert tilhørende prosjekter
som Sjakk5ern (www.sjakk5ern.no). Med i prosjektstaben er Erik Grindbakken og Tine Skjelstad –
begge arbeider også med det nye prosjektet Sjakk & Samfunn, som er i oppstartsfase. Vi tror på
gode synergier av å jobbe for sjakkaktivitet på flere arenaer, og har som ambisjon å spille best mulig
på tilgjengelige ressurser rundt omkring i landet.
I SkoleSjakken jobber vi med videreføring og utvidelse av eksisterende tilbud, samt planlegging av
nye tilbud. SkoleSjakkens sjakklærerkurs tilbys nå på tre trinn (se foreløpig kursoversikt),
Sjakk5ern vil dette skoleåret tilbys til hele landet og planlegges utvidet med blant annet Sjakk9ern
og en felles landsfinale.
For å kunne greie alt vi vil få til, er vi avhengig av lokale ressurspersoner til stort og smått. Noe av
det vi ønsker oss er:
➢ Lokalkunnskap: om aktuelle ressurspersoner, skoler, lokal forvaltning, media etc.
➢ Ideer, løsninger, tips og råd
➢ Kursledere for sjakklærerkurs
➢ Arrangementsledere/-assistenter
➢ Samspill/samarbeid med lokale klubbtilbud
➢ Skribenter/fotografer
➢ Hjelp med rekruttering/kommunikasjonsarbeid
➢ Innspill/bidrag til sjakkpedagogisk materiell
➢ Gode forbilder (ikke minst jenter/kvinner!)
➢ Fylkeskontakter/-koordinatorer*
*Vi vil organisere SkoleSjakken fremover etter de nye 11 fylkene, som skal tre i kraft fra 2020
(https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regionreform/regionreform/nyefylker/id2548426/). Dette innebærer blant annet at fylkesmesterskapene for Sjakk5ern og Sjakk9ern
følger den nye inndelingen, og vi ønsker oss en hovedkontaktperson/-koordinator for hvert av de
nye fylkene.
Alle tilbakemeldinger blir satt stor pris på, og vi har midler til å honorere en del bidrag/roller.
Jeg er tilgjengelig på epost og telefon til de fleste tider gjennom uka – ta gjerne kontakt!
Med vennlig hilsen
Jorunn Brekke
Prosjektleder SkoleSjakken
Norges Sjakkforbund
e-post: jorunn@sjakk.no
tlf: 94 82 22 86
nett: www.skolesjakken.no / www.sjakk5ern.no

