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Betingelser for deltagelse i SkoleSjakken
Det er 100% kostnadsfritt for skoler å delta i SkoleSjakken. Under følger tre enkle steg som
må oppfylles for at skolen skal registreres som deltagende og motta startpakken med
materiell, samt det videre tilbud og oppfølging fra SkoleSjakken.

1. Påmelding
Skolen må melde seg på SkoleSjakken, med tilslutning fra skoleledelsen. Påmeldinger kan
registreres på http://skolesjakken.no/, enten enkeltvis for hver av skolens deltagere på
sjakklærerkurs, eller samlet for skolens kursdeltagere (opptil tre personer). For hjelp med
påmelding, skriv til oss på chatten, ring oss på telefon 22151241 eller send en e-post til
post@skolesjakken.no. Skolen vil ha status som aktivt deltagende i de to kommende
semestre/halvår etter deltagelse på sjakklærerkurs.

2. Avtaleinngåelse
Det tilbys to ulike former for avtaleinngåelse for SkoleSjakkens deltagelse. Begge avtalene
har som hovedhensikt å sikre god kommunikasjon gjennom prosjektåret, ved at skolen
utnevner en person som hovedkontakt overfor SkoleSjakken. Skolen velger et av de
følgende to alternativer (det kan også velges begge), og de nødvendige papirene utfylles
under sjakklærerkurset eller forut for dette.
a) Sjakklederavtale: En sjakklærer eller en annen person tilknyttet skolen kan ta på seg
rollen som sjakkleder. Sjakklederen forplikter seg til å gjøre sitt beste for sjakkaktivitet ved
skolen i fire semestre fremover. Sjakklederen velger omfang og form på sjakkaktiviteten.
Dersom sjakklederen blir forhindret fra å fylle rollen som sjakkleder i løpet av de kommende
fire semestre, må han/hun rekruttere en ny sjakkleder og melde fra om endringen til
SkoleSjakken. SkoleSjakken sender ut et kort, digitalt spørreskjema hvert semester, som
forventes besvart av sjakkleder. For øvrig tar sjakkleder kontakt med SkoleSjakken etter
ønske og behov for hjelp og veiledning. Sjakklederavtalen ser slik ut.
b) Stiftelse av SkoleSjakklag (SSL): Et SkoleSjakklag (SSL) er et lokallag under
Ungdommens Sjakkforbund (USF). Stiftelse av et SSL krever en person til rollen som leder
for laget. Så lenge laget har mindre enn fem medlemmer yngre enn 26 år, følger det ingen
økonomiske forpliktelser eller gevinster med stiftelsen av SSL. Fra det tidspunkt et SSL
eventuelt får fem eller flere medlemmer i alderen under 26 år (såkalt tellende medlemmer),
vil laget være kvalifisert til oppstartstøtte i inneværende år og driftstøtte for de kommende
kalenderår (som i 2015 var henholdsvis kroner 5000,- og 4000,-) Det medfølger da krav om
noen enkle rapporteringer og en selvstendig økonomi. Detaljert informasjon om dette finnes
her.
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3. Deltagelse på sjakklærerkurs
Minimum en person tilknyttet skolen må møte opp og delta på et av SkoleSjakkens
sjakklærerkurs, for at skolen skal få status som deltagende i prosjektet. Etter dette tredje og
avgjørende steget vil skolen snarlig motta alt nødvendig sjakkmateriell og kan sette i gang
sjakkaktivitet.
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