
   
 

   
 

Beskrivningar 

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 
Övermalax skola 

27.10-17.12 
 

MÅNDAGAR KL.13.00-15.00 

Alternativ 1: Berätta med bilder 
Ledare: Jon Gredmark 

Antal platser: 10 

Beskrivning: Tillsammans utforskar vi 

bilder som språk och kommunikation. Vi 

gör serieteckningar och provar också på 

andra kreativa sätt att uttrycka oss 

genom bilder. I våra bilder blir allting 

möjligt! Klubben hålls på svenska. 

Alternativ 2: Simskoj 
Ledare: Mathilda Grönroos 
Antal platser: 8 
Beskrivning: Kom med på simskoj och 
utveckla din vattenvana och vattenskicklighet 
genom lekar och spel! Fokus ligger på att ha 
roligt, allt som behövs är simdräkt eller 
simbyxor, handduk och bra humör.  Vi simmar 
i Malax simhall och promenerar dit 
tillsammans. 

Alternativ 3: Modern dans 
Ledare: Nanna Raihikainen 
Antal platser: 10 
Beskrivning: Vi bekantar oss 
med modern dans. Ledaren är 
danslärare för Legato. 

 

ONSDAGAR KL.13.00-15.00 

Alternativ 1: Mixklubb 
Ledare: Markus Wilson 
Antal platser: 12 
Beskrivning: Om vädret tillåter är vi ute och 

leker/sportar. Är det trist väder kan vi vara inne och 

leka, spela spel, se på film osv. 

Alternativ 2: Filmklubb 
Ledare: Håkan Jäntti/Sebastian Silfver 
Antal platser: 8 
Beskrivning: Kom med och få chansen att stå både bakom och 

framför kameran och göra ett program med medarbetare från 

Malax TV. Innehållet styrs i stora drag av deltagarna och deras 

önskemål. 
 

FREDAGAR KL.13.00-15.00 

Alternativ: Virka & Yoga 
Ledare: Janica Sandelin 
Antal platser: 10 
Beskrivning: Kom med och lär dig virka. På kursen 
bekantar vi oss med grunder i virkning. Tanken är att ni 
ska få virka en egen mössa som håller huvudet varmt 
hela vintern. Ibland kan man bli frustrerad eller rastlös 
under processens gång, och då kan vi passa på att stiga 

upp och bekanta oss med yogans värld. 

Alternativ 2: Bollskoj 

Ledare: Christoffer Bergman 

Antal platser: 17 

Beskrivning: På denna klubb kommer fokus ligga på bollsporter. 

Vi kommer tillsammans bestämma och spela/leka våra favorit-

bollsporter. Vi strävar efter att hålla ett varierat schema men 

ändå ta fasta på gruppens favoritsporter. 
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