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Om Kosmosklubben
Syftet med Kosmosklubben är att erbjuda barn en pedagogisk verksamhet på barnens villkor
där det skall kännas stimulerande och roligt att lära. Fritidstiden skall innehålla spännande
aktiviteter för en lärorik, meningsfull fritid och för social träning med erfarna pedagoger. Enligt
denna grundidé bedriver Kosmosklubben ”klubbar”/”cirklar” i små grupper för barn, dvs.
aktiviteter som man deltar i någon timme per vecka.
Alla barn skall bli sedda och utvecklas utifrån sina förutsättningar. De flesta barnen kommer
tillbaka termin efter termin, vilket vi tolkar som ett erkännande av att klubbarna upplevs som
kul och meningsfulla. Bland eleverna finns även barn med särskilda behov.

Kosmosklubben 2015
Kosmosklubbens verksamhet omfattade 438 medlemmar (277 pojkar & 161 flickor) en
ökning med 20% jämfört med 2014, som har deltagit i en eller flera klubbar under året.
Närvaron har varit 86% av möjliga erbjudna tillfällen. Totalt har vi haft över 5.378
närvarotillfällen.
De viktigaste händelserna under året


Startade projektet ”Genusteknik i förorten” under september som kallas för
MakerSheroes fullt finaniserat av MUCF & Vinnova med Harriet Aurell som
projektledare.



Vårt mentorsprogram för assistenter till vår programmering ledde till två nya unga
ledare för vår programmering, projektet fortlöper med ytterligare unga ledare.



Löpande redovisning och lönehantering sker nu via en skrivbyrå

Styrelsen
Kosmosklubben styrelse har under 2015 bestått av





Ordförande Benny Tjelvling
Sekreterare: Håkan Nilsson
Kassör: Jan Atterström
Suppleant: Jesuz Diaz

Styrelsen har haft åtta protokollförda möten under året.

Klubbarna
Nya klubbar har framför allt kommit till där vi redan har haft etablerad verksamhet. Vi är
mycket tacksamma för all den hjälp föräldrar ger oss vad gäller att starta upp nya klubbar
eller informera om befintliga. Dessa har vart verksamma under året, i fallande
storleksordning.

Schack
Schacken har haft 230 elevaktiviteter en rejäl ökning från 2014 då vi hade 70 elevaktiviteter.
Till stor del har att göra med att Görans tidigare schackelever är numer medlemmar i
Kosmosklubben och att vi med Göran stärkt närvaron på våra gamla skolor samt etablerat
nya som exempelvis Enskede Skola.

Robotverkstaden
Robotverkstaden hade 95 elevaktiviteter (-12% 2014) Robotverkstaden är fortfarande väldigt
populär och efterfrågad aktivitet, minskningen beror på att vi fick ställa in Robotverkstad
under hösten med kort varsel.

Programmering
Även programmering med Jesus fortsätter stabilt och vi har etablerat denna aktivitet i
Banerporten och Bromma med 81 elevaktiviteter (+261%, 2014). Under hösten
genomfördefåra unga ledare Viktor & Ludvig en egen klass i Enskede Skola.

Gitarr
Gitarr på Enskede skola flyttade tillbaka till syslöjden. Christer har tyvärr lämnat oss efter
våren men Tord tog över eleverna i Enskede skola detta har fortsatt fungerat bra. Gitarr hade
70 (-33% 2014) elevaktiviteter under året. Minskningen beror på att Thord kör gitarrlektioner
med 1-3 elever. Minskningen av antal elever påverkar inte Kosmsklubben då avgiften är
högre för privatlektioner istället för grupper, så resultatet blev ungefär densamma.

Piano
Piano Bromma fortsätter att fungera bra, vi har ständig väntelista med fler elever än platser.
Piano har haft 38 elevaktiviteter (-37% 2014) minskningen beror på att Jaroslaw lämnade
oss inför hösten, men vi lyckade delvis täcka upp för de flesta elever med Lasse istället. Vår
verksamhet Östanporten lades ned med.

Sång
Det här året har Jenny Josephine kört sång på Banerporten och Anna Louise startade en kör
i Enskede skola totalt har vi haft 30 elevaktiviteter (+36%, 2014). Anna Louise fick ett
uppdrag av Enskede Skolan att leda deras kör inför terminsavslutningen med.

Cirkus
Vår Cirkus i Enskede skolan fortsätter i samma antal som tidigare, det var 21 stycken
elevaktiviteter som deltog i detta under året. Detta leddes av Moa Golias och Moa Englund

Dans
Dansen kunde vi bara genomföra under vårterminen, under hösten så tog vår tid bort i
skolan och ingen ersättningstid fick möjlighet till. dansen hade 17 deltagare (-70%, 2014)

Marknadsföring
Det här året har vi inte tryckt upp några affischer eller foldrar för distribution i skolorna. Vi har
jobbat med att rekrytera från våra tidigare deltagare, sociala media, nyhetsbrev & annonser

på Facebook i geografiska områden. Samt att våra lärare har i fall det gått att genomföra har
presenterat sin verksamhet för åk 1 (eller tillämpliga åk) i respektive skola, vilket har gett bra
resultat.

Klubblokal
Vi kunde nytta Björkstugan i Enskede under vårterminen, efter detta så var vi tvungna att
flytta tillbaka till Enskede Skola, till våra gamla lokaler, träslöjden (programmering), syslöjden
(gitarr), personalmatsalen (piano) och ytterligare ett klassrum för schacken. Vi letar
fortlöpande för en egen lokal för vår föreningsverksamhet som bygger på programmering,
robotverkstad & makerspace.

Tack
Vi vill passa på att TACKA alla lärare och alla föräldrar som gör Kosmosklubbens
verksamhet möjlig.
//Styrelsen

