
VÄLKOMMEN TILL  
ESSINGESKOLAN!

UTVECKLA DITT LOGISK A  
TÄNK ANDE MED SCHACK

HOS OSS FÅR DU:

OM ESSINGESKOLAN

» Hög personaltäthet 
och behöriga lärare

 » 280 elever och  
   40 medarbetare

» Omtyckt och trivsam  
skola nära grönområden

Vill du gå här?  
Så här söker du!

Det enklaste sättet att söka är via det 

allmänna skolvalet mellan 15 januari 
och 15 februari. Har du praktiska frågor 

kan du ringa till skolans expedition på  

08-508 08 280. Har du frågor om inriktningen 

kan du mejla dem till Maria Helle –  

förstelärare i matematik, svenska samt 

kunskap och bedömning – på  

maria.helle@stockholm.se. 

+  Spetskompetens i matematik efter skoltid

+  Vara med i skolschackklubb efter skoltid 

+  Vara med i mattetävlingar

+  Delta i tävlingar som Schack 56:an,      
    Yes2Chess och Si2Chess – tävlingar som vi  
    haft stora framgångar i!

+  Använda digitala och traditionella läromedel

+  Jobba med problemlösning 

+  Individanpassad matematikundervisning

+  Schackteori en gång i veckan  
     (för alla i 4:e klass)

+  Arbeta med schackläxor

+  Spela på ett stort schackbräde på  
     skolgården på rasterna

»  Hög måluppfyllelse

»  252 är genomsnittliga 
meritvärdet i 16 ämnen 
(stadens snitt 224)

»  Arbetar med värde- 
grundsfrågor utifrån  
fokus på tillhörighet,    
engagemang och  
allas lika värde
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Gillar du tävlingar  
och logiskt tänkande?

Schack utvecklar inte bara  
strategitänkandet och logiken.  
De elever som tränar schack  
regelbundet får oftast höga  
betyg i matematik och tävlingar 
som Schack 4:an och Schack  
56:an förbättrar sammanhåll- 
ningen i klassen!

Schack visar att det är roligt att tänka!
Det är inte bara vi på Essingeskolan som har sett möjlig- 
heterna med schack. Många skolor runt om i världen  
använder det som verktyg för att skapa integration och 
utveckla elevernas logiska tänkande.

Och det är inte konstigt! Schack har nämligen visat sig  
bidra till både tanketräning, bättre skolprestationer och 
högre fokus- och koncentrationsförmåga hos eleverna.  
Det skapar också bättre sammanhållning i klassen  
och öppnar dörrar mellan eleverna. Alla kan spela – oavsett 
ålder, kön, funktionsvariationer eller språk.

Från och med årskurs 3 får du som elev på Essingeskolan  
vara med och spela schack en gång i veckan. Aktiviteten 
ligger efter skoltid och är frivillig, men väldigt populär! 

Varför schack i skolan?
■   Skapar sammanhållna grupper och stärker 

klassens självkänsla 

□  Lär eleverna sportsligt uppträdande

■   Skapar integration – alla kan spela oavsett 
modersmål 

□  Ökar koncentrationsförmågan

■  Ökar den matematiska förmågan

□  Utvecklar det logiska tänkandet

■  Lär eleverna se mönster

□  Utvecklar fantasiförmågan

■  Ger ökad läsförståelse

□   Låter eleverna använda sina teoretiska  
kunskaper i praktiken

– Maria Helle, förstelärare


