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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 2014 
Kosmosklubbens verksamhet omfattade 351 medlemmar, som har deltagit i en eller flera 
klubbar under året, som blir över 5.000 närvarotillfällen. 
 
De viktigaste händelserna under året är att vi har en ny ordförande som har drivit på 
utvecklingen. Vi har satsat på ny hemsida och sociala media. 
 
Vi inledde ett projekt vi kallar för ”Genusteknik i förorten” i samarbete med Harriet Aurell & 
Lotta Tuvstedt. Genusteknik i förorten syftar till att öka teknikintresset hos flickor i förorten. 
 
Även ett mentorsprogram för assistenter till vår programmering drivs av Jesus Diaz. Det 
inleddes i slutet av året. 
 
Bokföringen sker helt i affärssystemet minakaativiteter.se liksom all deltagaradministration. 
Det har fungerat mycket bra under året. 

Styrelsen 
Kosmosklubben styrelse har under 2014 bestått av 
 

 Ordförande Benny Tjelvling 

 Sekreterare: Jan Atterström 

 Kassör: Håkan Nilsson 

 Ledamöter: Jesuz Diaz, Agneta Merelius 



 
Styrelsen har haft fem 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. 

Robotverkstaden 
Robotverkstaden hade 107 deltagare, trots att vi fick ställa in Robotverkstad under hösten för 
en av våra lärare. Robotverkstaden är fortfarande väldigt populär och efterfrågad aktivitet. 
Robotverkstaden drivs av Jesus Diaz och Vera Kuadros. Inom robotverkstaden började vi 
under hösten rekrytera av nya pedagoger/lärare. 

Gitarr 
Gitarr på Enskede skola flyttade till klubblokalen efter höstlovet. Både gitarren i Enskede 
med Christer Langborn och Stureby med Tord Lindé, har fortsatt fungerat bra. Gitarr hade 
105 deltagare under året. 

Schack 
Efter årets vårtermin så avslutade Nina Blazekovic sin medverkan som schacklärare för 
Bromma & Östermalm. Vi rekryterade en ny lärare Göran Klar. I och med engagerandet av 
Göran knyts ytterligare schackverksamhet till klubben. Vi kom igång någon vecka senare än 
vad som var tänkt, rekryteringen drog ut på tiden. Det var svårt att hitta ny lärare för detta. 
Väldigt positivt är att vi numer har etablerat schackverksamhet under hösten i Sollentuna. 
Detta innebär att vi kommer nu ha stor möjlighet att utveckla schackverksamheten 
ytterligare. Vi hade 76 deltagare under året.  

Piano 
Även piano Bromma och Östermalm fortsätter att fungera bra med Gonca Yazan. Vi har en 
ny Pianolärare Jaroslaw Kaliski till Enskede och mälarhöjden som blev väldigt väl omtyckt 
direkt. Piano hade 72 deltagare under året. 

Dans 
Dans kör vidare i Smedslättens skola med Somayeh Raofina som lärare. Hon är mycket 
omtyckt. Dansen hade 56 deltagare. 

Programmering 
Programmering med Jesus Diaz fick ställas in under hösten, totalt 31 stycken har deltagit i 
den här verksamheten. Inom programmering började vi under hösten en rekrytering av nya 
unga ledare som assistenter. 

Sång 
Sång har körts på Banerporten med 22 deltagare. Vi har haft två sångpedagoger en för 
lågstadiet Anna Louise Andersson och en för mellanstadiet Jenny Josephine Hallberg. 

Cirkus 
Vår Cirkus i Enskede Skola fortsätter i samma antal som tidigare, det var 19 stycken som 
deltog i detta under året. Detta leddes av Moa Goliats och Moa Englund 
 



Skrivarverkstad 
Skrivarverkstad hade åtta deltagare under vårterminen i Enskedefältets Skola. Detta leddes 
av Kristina Ljung. 
 
Vi har också försökt starta upp klubbar i Hjärngympa, Yoga, Groove, Bild/Skapande, Teater, 
Popkör, Smyckesdesign och Extraslöjd dock utan att komma igång.  
 

Marknadsföring 
Våren och höstens folder och affischer designades av Kezban o Bengt-Emil Carlsson.  
 
Marknadsföringen har varit ungefär som året innan. Antalet foldrar som tryckts upp och 
delats ut under våren var 8 500 stycken och under hösten 8 000 stycken. Dessa foldrar delas 
främst ut via skolornas klassfack för åk 2-5. Antalet affischer som trycktes och sattes upp var 
170 per termin. 

Klubblokal 
Vi hade inte verksamhet i vår klubblokal i Nybodahöjden i tillräcklig omfattning. Detta innebar 
ett stort ekonomiskt avbräck under året eftersom lokalkostnadsbidraget togs bort helt. Detta 
ledde till att vi var tvungna all lämna den 2014-06-30. 
 
Vi flyttade till Björkstugan i Enskede efter höstlovet. Björkstugan bokar vi via Stockholms 
Stads Bokningssystem och betalar endast maxtaxa. Vi använder lokalen i symbios med 
Enskede Skola, vilket är väldigt bra. 

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

Benny Tjelvling Håkan Nilsson Jan Atterström 
---------------------- ---------------------- ---------------------- 
Ordförande  Kassör  Sekreterare 


