
Kosmosklubben i samarbete med 
Enskedeskolan erbjuder HT 2015; 
 

Schack 
 
Att träna logiskt tänkande, 
koncentrationsförmåga och social 
kompetens.  Barn som spelar schack 
regelbundet når bättre skolresultat än 
de som inte spelar. 

 
 

Fredagar, från 14.30- 
 
Målgrupp: Barn från åk 1 och äldre 

Tid:  Nybörjare 14.30, fortsättare 15.30 
Grupp: Undervisning i grupp < 16 st. 
Startar: 11:e Sep 
Omfattning:  12 lektioner á 60 min 

 
 

Piano 
 
Att lära sig grunderna, skriva noter eller 
att utveckla sitt pianospel. 

 
Onsdagar, från 14.00- 
 

Målgrupp:  Alla intresserade från åk 1. 
Form:  Individuell undervisning 
Startar: 26:e Augusti 
Omfattning:  15 lektioner á 30 min 

 
Yoga 
 
Med våra färgglada, mjuka bollar tränar vi 
kroppen, den inre balansen och 
motoriken. 

 
Tisdagar, från 16.15-
Shanticenter (Seleboväen 11), 
 

Målgrupp:  Barn från åk 4 och äldre 
Start: 15:e sep 
Grupp: Undervisning i grupp <10 st 
Omfattning: 10 lektioner á 45 min 
 

Cirkus 
 
Att under lustfyllda, lekfulla förhållande 
träna styrka, balans, vighet, och 
samarbetsförmåga. Genom akrobatik, 
balanskonster och jonglering berikar och 
utvecklar vi alla våra sinnen.  

 
Onsdagar, från 16.00- 
 
Målgrupp:  Alla intresserade från åk 1 

Startar:  16:e sep 
Form:  Undervisning i grupp <20 st. 
Omfattning:  12 lektioner  á 60 min 

 
Gitarr 
 
Att lära sig modernt gitarrspel och därmed 
träna sin musikalitet! Vi tränar ackord och 
kända låtar. 

 
Mån & torsdagar, från 14.00- 
 
Målgrupp:  Alla intresserade från åk 1 

Startar:  27:e aug 
Form:  Undervisning  om två elever. 
Omfattning:  12 lektioner á 30 min 
 

Popkör 
 
Genom teaterlekar och 
uppsjungningsövningar lär sig barnen 
andning, magstöd, dynamik och rytmik 
samt att hitta det egna soundet och 
uttryckssättet. 

 
Tisdagar, från 16.00- 
 

Målgrupp:  Barn från åk 1-6 
Start:  8:e sep 
Grupp: Undervisning i grupp < 20 st. 
Omfattning: 12 lektioner á 60 min 

 



Programmering 
 
Att utveckla det abstrakta tänkandet och 
den logiska förmågan samt att introducera 
eleverna i mikroprocessorernas värld och i 
digital teknik. Fyra moment är viktiga i 
programmering: få en idé, planera en 
algoritm, skriva programmet och 
utvärdera resultatet. 

 
Torsdagar, från 16.00-  
Lördagar, från 13.00- 
 

Målgrupp: Barn från åk 4 och äldre 
Startar: 10:e sep / 12:e sep 
Grupp: Undervisning i grupp < 7st. 

Omfattning: 8 lektioner á 90 min 

 

 
Robotverkstad 
 
Att utveckla och stimulera barnens 
stolthet, självkänsla och kunskaper genom 
att bygga fungerande robotar. 
 
Barnen arbetar med områden som 
elektronik, mekanik och matematik och får 
konkret tillämpa kunskaperna. 

 
Torsdagar, från 16.00- 
 

Målgrupp: Barn från åk 2 och äldre 
Startar: 10:e sep 
Grupp: Undervisning i grupp <7 st. 
Omfattning: 12 lektioner á 60 min 
 

 
ANMÄLAN: 

 

Anmälan till klubbarna gör du enklast genom att gå in på www.kosmosklubben.se. Klicka på 
rätt klubb i menyn och välj aktivitet och tid som passar. 
 

Kosmosklubben är en fristående ideell förening. 

 
Varför heter vi Kosmosklubben? 
 
För Platon uppstod lycka när själen nådde sin fulländning och förnuftet nådde den sanna 
verkligheten och blivit vishet. Då uppstår kosmos. Vi vill hjälpa våra barn att uppnå kosmos. 
Där av namnet Kosmosklubben. 
 
 

 
 

  

Kosmosklubben Enskede 
Sågverksgatan 14, 122 42 Enskede, Tfn: 0708-310490 
www.kosmosklubben.se, kontakt@kosmosklubben.se 

http://www.kosmosklubben.se/
http://www.kosmosklubben.se/

