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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 2017 
Totalt sett under året har vi haft 553 elevaktiviteter fördelat på 65% killar och 35% tjejer 
(2016 hade vi 549 elevaktiviteter fördelat på 55% killar och 45% tjejer) en ökning med 1% 
jämfört med året innan. Detta resulterade i 7.106 stycken möjliga elevnärvarotillfällen (2016 
med 7.029) en ökning på 1% där närvaron nådde upp till 87%. Detta beror främst att vi 
tappade  Schack i Sollentuna. 
 
De viktigaste händelserna under året 
 

● Kosmosklubben representerade Sverige i First Global Challenge i Washington. 
● Avslutade projekten ”Unga ledare” & “MakerSheroes” under augusti finansierat av 

MUCF. Slutrapporterna blev godkända av MUCF. 
 

Styrelsen 
Kosmosklubben styrelse har under 2017 bestått av 
 

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

Styrelsen har haft tre protokollförda möte under året 



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 varit 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 underlag 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 2016 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. 

Gitarr 
Gitarren hade 61 elevaktiviteter (fördelat på 60% killar och 40% tjejer) under året, Gitarr hade 
70 elevaktiviteter under 2016. 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 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  
 

Projektet MakerSheroes 
<text från slutrapport> 

Projektet Unga Ledare 
<text från slutrapport> 

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. 

Klubblokal 
Vi har äntligen hittat en klubblokal för Robotverkstaden, Sockenvägen 413 NB, Enskede. 

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


