
Kosmosklubben Stockholm 
Verksamhetsbera ttelse 2016  

Innehåll: 
 

 Om Kosmosklubben 

 Kosmosklubben 2016 

 Styrelsen 

 Klubbarna 

 Projektet MakerSheroes 

 Projektet Unga Ledare 

 Projektet Riksorganisation 

 Marknadsföring 

 Klubblokalen 

 Tack! 
 

Om Kosmosklubben 
Kosmosklubben erbjuder främst elever 7-15 en pedagogisk verksamhet på deras 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 mindre grupper för elever, dvs. 
aktiviteter som man deltar i någon timme per vecka. 
 
Alla elever skall bli sedda och utvecklas utifrån sina förutsättningar. De flesta elever 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 2016 
Totalt sett under året har vi haft 549 elevaktiviteter fördelat på 55% killar och 45% tjejer 
under 2015 hade vi 603 elevaktiviteter fördelat på 62% killar och 38% tjejer, en minskning 
med -9% jämfört med året innan. Detta resulterade i 7.029 stycken möjliga 
elevnärvarotillfällen (året innan 7.986) en minskning med -12% där närvaron nådde upp till 
86% (samma som tidigare). Detta beror främst att vi tappat en del skolor i Schack i 
Sollentuna och delvis att vi avvecklade oss från Gula Villan i Bromma. 
 
De viktigaste händelserna under året 
 

 Startade projektet ”Unga ledare” under augusti delvis finaniserat av MUCF och 
resten av Kosmosklubben med Jan Atterström & Jesus Diaz som projektledare. 

 

Styrelsen 
Kosmosklubben styrelse har under 2016 fram till augusti bestått av 
 

 Ordförande Benny Tjelvling; Sekreterare: Victor Lindholm;  Kassör: Jan Atterström; 
Suppleant: Jesuz Diaz 

 
Efter extra årsmöte augusti 2016 



 

 Ordförande Jan Atterström; Sekreterare: Ludvig Olson; Kassör: Victor Lindholm; 
Suppleant: Jesuz Diaz 

 
Styrelsen har haft ett protokollfört möte under året, utöver extra årsmöte. 

Klubbarna 
Nya klubbar har framför allt kommit till där vi redan har haft etablerad verksamhet och några 
är lagda på is eller avvecklade. 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 168 elevaktiviteter (fördelas på 72% killar och 28% tjejer) och en 
minskning från 2015 då vi hade 230 elevaktiviteter (70 stycken under 2014). Till varierar till 
stor del har att göra vi har tappat några skolor i Sollentuna samt minskade tidsramar, 
minskade undrelag och att nyetableringar börjar stabilisera sig. Under 2016 har Göran 
genomfört dessa aktiviteter själv ibland tillsammans med volontärer. 

Programmering 
Även programmering fortsätter öka nu med 89 elevaktiviteter (fördelat på 85% killar och 15% 
tjejer) jämfört med 81 under 2015. Under året har genomförde våra unga ledare Viktor & 
Ludvig egna klasser i Enskede Skola, Jesus har lämnat lämna över flera aktiviteter till våra 
nya lärare. 
Även Christer har tillkommit som ny lärare för programmering, hanterade Banerporten under 
hösten samt skapat en helt ny programmeringsaktivitet som en fortsättning från ett 
sommarläger. Jesus har lagt det mesta av sin tid under 2016 på projektet ”unga ledare” som 
finns beskrivet nedan. 

Robotverkstaden 
Robotbyggande är en rolig och mycket kreativ kurs för flickor och pojkar mellan 7-12 år som 
är intresserade av att skapa helt fungerande leksaker, en gående robot eller en rullande bil 
t.ex., och som vill lära sig en del av tekniken. Deltagare går kursen i sin egen takt och på det 
sätt som passar dem bäst. Deltagarna tycker om Robotverkstaden och jobbar med intresse. 
De är jätteglada och stolta när de uppnår sitt mål i byggandet, en riktigt fungerande robot. 
 
Robotverkstaden hade 89 elevaktiviteter (fördelat på 71% killar och 29% tjejer) detta är en 
minskning från 2015 då vi hade 95 elevaktiviteter. Robotverkstaden är fortfarande väldigt 
populär och efterfrågad aktivitet, minskningen beror på att vi avetablerade vår verksamhet i 
Bromma. Robotverkstaden under 2016 har Vera genomfört själv. 
 

- ”Vi är mycket nöjda med att ha hittat något som passar som handen i handsken för 
Kalle. När han var tre, var han uttråkad en morgon. Jag visade hur kaffebryggaren 
fungerar, han fick ladda den själv och studerade processen under en timme. Sen sa 
han; Tack mamma, det var väldigt roligt. Han har slaktat olika produkter och byggt 
egna. Till exempel ringde ringklockan alltid när katten satte sig på bron och ville in.” 

Gitarr 
Gitarren hade 61 elevaktiviteter (fördelat på 60% killar och 40% tjejer) under året, Gitarr hade 
70 elevaktiviteter under 2015. Minskningen beror på att Thord nu ensamt kör samtliga 
aktiviteter med gitarr i Enskede & Sturebyskola, detta är en aktivitet där vi ständigt har fler 
elever än möjligheter att ta emot, vilket är positivt. 



Piano 
Under året så har vi haft 49 elevaktiviteter (fördelat på 65% tjejer och 35% killar). Här ser vi 
en tillväxt jämfört med året innan så vi hade 38 elevaktiviteter. Ökningen består av att med 
Max, Alla & Lasse så har vi kunnat ta emot alla som vill spela piano utan haft en kö, vilket är i 
princip första gången. 
Dessutom så har vi fått bra tilldelning av tider från skolorna så vi kan erbjuda fler denna 
aktivitet. Det har vart en stor omsättning av pianolärare under året. Gonca lämnade oss för 
en fast anställning i kommunal verksamhet samt att våra tider minskade drastiskt i Bromma 
och Lasse är nu klar med sin arkitektutbildning och fokuserar på den. 

Sång 
Det här året har vi haft 23 elevaktiviteter (100% tjejer). Året innan hade vi 24, så antal 
aktiviteter ligger stabilt. Jenny Josephine kört sång på Banerporten Skola endast. Det  

Cirkus 
Vår Cirkus i Enskede skolan tappade underlag under året, det resulterade endast i 5 
elevaktiviteter (100% tjejer). Detta leddes av Moa och Moa. Året innan hade vi runt 25 så vi 
beslutade att ta en paus med Cirkus framöver. 

Yoga 
Under våren så testade vi på att arrangera Yoga, det var endast två tjejer som deltog under 
våren, den leddes av Gunilla men det verkade blev svårt att fortsätta, så vi la denna på is. 

Körsång 
Här kallade vi under våren till körsång i Enskede skola, vi fick ihop 10 stycken intresserade 
och valde då att inte starta upp den, vi lägger denna på is så länge. 
 

Projektet MakerSheroes 
I detta projekt har 34 stycken varav 92% tjejer och 8% hen deltagit. Projektet finansierades 
under året av MUCF under bidragsformen jämställdhet mellan könen & Vinnova och bidraget 
”makersvåren”. Projektledare för detta är Harriet med stöd av Lotta, projektet är inne på sitt 
andra år. Se bilaga för redovisning. 
 

Projektet Unga Ledare 
I detta projekt har 40 stycken var av 84% killar och 14% tjejer deltagit, vårt mål innan 
projektet startade var att nå 15 stycken. Projektet finansierades av MUCF under 
bidragsformen ”ungas egen organisering”. Detta projekt leds av Janne och med Jesus som 
pedagog. 
 
Upptakten till detta är vår egen pilot under 1.5 år där ett 10-tal elever deltagit som ledde till 
detta projekt. Med detta projektbidrag från MUCF kunde vi skala upp och göra detta bredare 
och nå framförallt fler tjejer. 
 
Rekryteringen till projektet har vart åk7-9 i Sofia & Enskede Skola under skolans ”elevens 
val” tillsammans med dessa skolor. Detta resulterade i att över 200 elever fick prova på att 
programmera under tre veckor. Från dessa prova på aktiviteter resulterade i 40 
elevaktiviteter. Efter första terminen fick deltagarna även en kort praktik med elever från åk3. 
Projektet startade i Juli 2016, så detta omfattas endast första ½ av projektåret.  



Projektet Riksorganisation 
Under hösten påbörjade vi uppstarten av en Kosmoslubb med Programmering i Borås, 
tillsammans med Borås Kommun, vi kommer utbilda upp till 10 pedagoger under våren 2017. 
Målet är att en lokalförening skapas och driver denna verksamhet. 
 

Marknadsföring 
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 under 10 minuter för åk 1 (eller tillämpliga åk) i 
respektive skola, vilket ger oftast bra resultat. 
 
Vi är aktiva på Facebook, Twitter och Instagram med våra aktiviteter. 
 
Vi nätverkar och skaffa relationer med andra samverkanspartners. Under året gjorde vi 
exempelvis riktade utskick till alla tjejer 12-14 år för Hello World! kolloverksamhet. Vi har ca 
2.000 barn i åldern 6-15 år som deltagit i vår verksamhet senaste 4 åren. 
 
Christer körde ett kollo under en vecka inom programmering av quadrokopter både som 
simulering i programspråket phyton och flög dem på ett flygfält i Östergötland. Där gjorde vi 
breda utskick för ålder 14-16 år.  

Klubblokal 
Vi letar fortlöpande efter en egen permanent lokal för vår föreningsverksamhet som bygger 
på programmering, robotverkstad & teknik. Det är svårt att hitta något i lämplig storlek som vi 
har kapacitet att finansiera över lång tid. 

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


