Distriktsledarutbildning och Schackfyranlicens
Nya digitala utbildningar från Sveriges Schackförbund!
Två nya utbildningar kommer i höst att erbjudas gamla och nya medlemmar i Sveriges
Schackförbund. Det är två fyratimmarsutbildningar som avhandlar skilda, men ändå liknande
områden. Först ut är ”Nya ledare, distriktsledarutbildning”, som vänder sig främst till de som vill bli,
eller är, nya ledare instruktörer inom våra klubbar och distrikt. En grundkurs där vi avhandlar hur
schackets organisation och ledarskap ser ut samt tips runt hur vi lägger upp schacklektionen.
Den andra kursen är ”licensutbildning Schackfyran” där målgruppen är alla de som besöker
skolklasser i syfte med att lära ut schack. Där kommer vi att diskutera Schackfyran med allt från
Schackfyrans värdegrund till hur vi får barnen att fortsätta med schack efter Schackfyran. Sveriges
Schackförbunds styrelse tog ett beslut angående Schackfyranlicens (CS 2020:1): ”Detta innebär att de
som gör klassbesök ska ha genomgått en särskild utbildning i Sveriges Schackförbunds regi”
Kursledare för båda kurserna är Mikael Lundström, som nu påbörjat sitt sjunde år med Schackfyran
hos förbundet, som regionkonsulent för Småland och Halland.
Kurserna är gratis för medlemmar Sveriges Schackförbund. Anmälan sker enligt länk nedan.
Observera att det är samma kurs som går vid flera tillfällen, men innehållet är samma, oavsett om
man går kursen fysiskt eller digitalt. Frågor om kursen kan ni ställa till Mikael på
mikael.lundstrom@schack.se. Om ni väljer att vara med på den fysiska kursen står vi för resa och
logi.
Ett urval av innehållet från ”Nya ledare, distriktsledarutbildning”:
• Schackets organisation
• Schackets ledarskap
• Schacklektionen
Ett urval av innehållet från ”Licensutbildning, Schackfyran”:
• Bakgrund och värdegrund
• Ekonomi
• Material
• Schackfyranåret
• Besök (fysiska och digitala)
• Läraren som nyckelperson
• Lottning
• Efter Schackfyran - Hur får vi barnen att fortsätta?
Kursdatum
4 september
5 september
2 oktober
3 oktober
27 november
28 november

”Nya ledare – distriksledarutbildning”
”Licensutbildning Schackfyran”
”Licensutbildning Schackfyran”
”Nya ledare – distriksledarutbildning”
”Nya ledare – distriksledarutbildning”
”Licensutbildning Schackfyran”

Digital kurs
Digital kurs
Digital kurs
Digital kurs
Fysisk kurs (Linköping)
Fysisk kurs (Linköping)

Anmälan senast en vecka före utsatt datum för de digitala kurserna och två veckor före utsatt datum
för den fysiska kursen. Information om tider finns på anmälningslänken: http://kurser.schack.se/.
Ibland kan man behöva uppdatera sidan för att anmälningsformuläret ska fungera.
Varmt välkomna.
Med vänliga hälsningar,
Sveriges Schackförbund

