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ÖVERSIKT
1. Projektets bakgrund och beskrivning
Tyresö Schackklubb (Tyresö SK) har under en längre tid planerat att genomföra en nybörjarkurs i schack. I
diskussion med Ulla Hoffman (V) och Jesper Hall (Sveriges Schackförbund) har undertecknad slutligen tagit fram en
nybörjarkurs som även ska erbjudas Tyresö SKs nyinflyttade migranter (såväl barn som föräldrar) i ett projekt att öka
integrationen i kommunen.

2. Projektomfång
Nyinflyttade migranter såväl i SFI/SVA utbildning som nyligen inflyttade personer kända av kulturföreningarna i
Tyresö. Dessutom intresserade ”allmänhet” i Tyresö, Haninge och Älta.

3. Kursens upplägg
Kursens deltagarantal kommer att begränsas till ca 10-12 pesoner och 10 tillfällen à 90 minuter. Detta för att kunna
ge samtliga deltagare den tid och stöd som krävs; dels ur pedagogisk och dels ur språklig synvinkel.
Kursen vill lära ut grunderna i schackspelet, pjäsernas gång, spelöppning/mittspel/slutspel och strategi och taktik.

4. Kursens mål
Kursens mål är trefaldigt.
1.
2.
3.

Att lära ut grunderna i schackspelet så att fler kan delta i den schackverksamhet som finns.
Att öka integrationen mellan ”svenskar” och ”migranter” i kommunen.
Att i vart fall några av deltagarna ska bli så intresserade att de vill fortsätta inom Tyresö Schackklubbs
verksamhet.

5. Kostnader
En viss kostnad för kursmaterial och studieledare har diskuterats. Även om en sådan är förhållandevis blygsam för
”normala” förhållanden, ca 500 SEK per person. Kan detta synas som en mycket hög tröskel för att nå de
integrationsmål som finns för kursen. Tyresö SK anhåller därför om ett bidrag om 6 000 SEK för att genomföra
kursen utan kostnad för deltagarna) och som kompensation för materialutlägg, extra lokalkostnad och kursledare. Att
utbetalas i samband med genomförd kurs.
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Post

Kostnad

Antal

Summa

GABIÖ

30

12

360

Bronsspringaren

15

12

180

Lokal

200

15

3500

Instruktör

200

10

2000

6. Övergripande tidslinje/schema
Kursen kommer att genomföras i Tyresö SKs lokaler, föreningsgården Kvarnhjulet, alternativt på Studieförbundet
Vuxenskolans lokaler 10 onsdagar under hösten. Det senare kan vara mindre optimalt ur integrationshänseende då
denna lokal är avskiljd från vår ordinarie verksamhet.
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