
Här kommer årets samlade klubbutbud. På grund av de restriktioner som 
fortfarande finns så är har vi fått anpassa klubbarna efter rådande 
situation. Vi kan fortfarande inte samla stora grupper med elever från olika 
klasser och stadium. Därför finns ex vår uppskattade musikalklubb inte 
med i år. Andra klubbar kan samla ett mindre antal elever från flera klasser 
men då är det i en lämplig lokal med gott om utrymme. Om 
restriktionerna för skolan skulle ändras under hösten kommer troligen 
klubbutbudet att ändras och utökas. 
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Klubbar på Bergviken  
2021/2022

NLV BERGVIKEN 

Heldagsskola 
Heldagsskolan har ett 
pedagogiskt
syfte och präglas av 
läroplanens och
kursplanens mål och 
riktlinjer.

Det finns en successiv 
ökning av tid
och klubbalternativ 
med stigande
ålder.

Nya läroverket tycker 
det är viktig att både 
utveckla talanger och 
ge mer tid för
lärande och 
utveckling.

VÅRA KLUBBAR: 
-Fostrar goda arbetsvanor 
med ett demokratiskt 
arbetssätt

-Ger eleven mer tid för 
lärande och utveckling

-Ökar lusten för lärande 
och möjligheten till att 
pröva på nya 
verksamheter

1
LÄR FÖR LIVET: 

-När man hittar nya 
fritidsintressen

-Man får möjlighet utveckla 
sina talanger

-Genom att arbeta med 
elever som har 
gemensamma intressen
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SKOLAN UTVECKLAR: 
-Sin profil 

-Lärmiljön 

-Individanpassad 
undervisning  

-Relationerna eleverna 
emellan och med 
pedagogerna
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Klubbar för lågstadiet åk 1-3 

Tisdagar
Matteklubb för år 3  
När: Tisdagar kl. 8.10-9.00  
Var: 3B:s klassrum 
Lärare: Åsa 
På matteklubben kan du träna extra matte eller utmana dig själv. Vi spelar 
mattespel, har utematte, digital matte och mycket annat. Kom och ha skoj med 
matte! 

Svenska och engelskaklubb för år 2.
När: Tisdagar kl. 8.10-9.00
Var: 2A:s klassrum
Lärare: Jenny
På svenska- och engelskaklubben tränar vi språk på olika sätt. Vi spelar spel, 
skriver, läser, pratar, tränar digitalt och mycket annat. Du kan jobba med att göra 
klart, träna extra eller att utmana dig. Varmt välkommen!

Svenskaklubb för år 1
När: Tisdagar 8.10 - 9.00
Var: 1a:s klassrum
Lärare: Johanna

En klubb för dig som är vill få lite extra tid till läsning 
och skrivning. Vi läser, spelar spel, tränar oss i att 
förstå vad vi läst, tränar digitalt. Sitt och läs tyst för dig 
själv eller ta chansen att få en stund till att träna 
högläsning tillsammans med mig eller med någon 
kompis. Det finns också möjlighet att skriva olika slags 
texter samt ibland kan du även göra färdigt arbeten 
som du inte hunnit med.  
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Onsdagar
Matteklubb för år 1 
När: Onsdagar kl 8.10-9.00
Var: I 1B:s klassrum
Lärare: Frida Landström
På matteklubben kan du träna extra matte, göra klart eller utmana dig själv med 
lite problemlösning. Vi spelar också mattespel, har praktisk matte, arbetar med 
Bingel (matte digitalt) och mycket annat. Välkomna alla ettor! 

Torsdagar 
Svenska- och engelskaklubb för år 3
Tid: Torsdagar kl. 8.10-9.00
Plats: 3Bs klassrum 
Lärare: Maja
På svenska-och engelskaklubben arbetar vi med både svenska och engelska på 
olika sätt. Vi spelar spel, leker lekar, tränar digitalt, läser, skriver och mycket annat. 
Hit kan du komma om du vill träna extra eller utmana dig själv. Välkommen! 
Welcome! 

Matteklubb för åk 2
När: Torsdag 8.10-9.00
Plats: 2Bs klassrum
Lärare: Anna
Matteklubben är till för dig som vill träna extra matte av all de slag oavsett du vill bli 
säkrare inom något vi jobbat med eller fördjupa dina kunskaper. Vi anpassar 
undervisningen efter de behov som finns och tar hjälp av både praktiska och 
digitala verktyg. Välkommen!
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Klubbar för mellanstadiet åk 4-6 

Måndagar

Svenska/SO 13.50-14.40, åk 4-6, Sofia, klassrum 5B
Här kan du jobba ikapp sådant du missat eller inte har hunnit med. Välkommen 
också om du vill träna extra på något eller fördjupa dig i något speciellt. 

Tisdagar 

Textilklubb 15.00-16.00 , textilsalen Ledare: Ann-Cathrin 
Klubben är öppen för åk 4-9 
Välkomna!

Onsdagar 

Trä och Metallslöjds klubb 08.00 - 08.50 för dig som vill jobba extra med ditt 
pågående slöjd projekt. 
Lokal Slöjdsalen 
Lärare Teis Christiansen 

Textilklubb 08.10-08.50 , textilsalen Ledare: Ann-Cathrin 
Klubben är öppen för åk 4-9 
Välkomna!
 
Matematik 8.00-8.50 , åk 4-6, Ida, klassrum 4B
Kom och ha roligt med matematik! Hit kommer du om du vill arbeta ikapp, klura på 
fördjupningsuppgifter eller är nyfiken på att lära dig ännu mer om något specifikt 
område i ämnet matematik. Här finns det även möjlighet att arbeta digitalt.
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Onsdagar

Matematik och NO-klubb 14.10-15.00 åk 4-6 
Lokal 5B:s klassrum Ledare: Carola Pettersson 
Hit kommer du om du vill arbeta ikapp, klura på fördjupningsuppgifter eller är 
nyfiken att lära dig mer om något specifikt område i ämnet matematik eller NO. Här 
finns det även möjlighet att arbeta digitalt tex med Bingel och programmering. 

Torsdagar  

SO och svenska 14.25-15.15 åk. 4-6,  
Lokal: klassrum 4B  Ledare: Ulrika Lövgren
Du kan fördjupa dig i något du är intresserad av, arbeta ikapp eller få en till 
genomgång av något som vi har gått igenom på lektionen. Välkommen! 

Mellanstadiets klubbar är i dagsläget strukturerade som ämnesklubbar där fokus ligger på kärnämnena Svenska, 
Engelska och Matematik. På grund av pandemin och instruktionerna där elever skall stanna hemma vid 
symptom så har vi haft en hel del sjukfrånvaro. Då blir klubbarna viktiga som ett verktyg för att kunna ta igen 
sånt man kanske har missat vid sjukfrånvaro. Självfallet kan eleverna arbeta med andra teoretiska ämnen också. 
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Klubbar för högstadiet åk 7-9 

Tisdagar:  
Språkklubb, 08.05-08.45 sal 9B Öppen klubb med Pernilla. Klubben är till för dig 
som vill få extra språkträning, med fokus på spanska och engelska.

Bildklubb 08.00-08.50. Öppen för dig som vill fördjupa dig inom olika valfria 
tekniker och uttryck! 

SO-klubb 08:00-08:50 Öppen för dig som vill fördjupa dig inom något som rör SO-
ämnen, eller har frågor kring något specifikt område! Ledare: Peter Lakso 
(peter.lakso@nlv.se) Lokal: 7A:s klassrum.

SV-klubb med Lars 08:00-08:50 Klubb för dig som vill jobba extra med uppgifter 
som rör svenskämnet. Har du en skriftlig eller muntlig uppgift i något annat ämne 
kan du få hjälp här. 
Lokal: 8A:s klassrum. 

Textilklubb 15.00-16.00 , textilsalen Ledare: Ann-Cathrin 
Klubben är öppen för åk 4-9 
Välkomna!

Onsdagar:
Öppen matteklubb för år 7-9 8.00-8.55, med Anna-Karin. Klubben riktar sig till dig 
som vill öva mer matematik och stärka dina förmågor i ämnet.
Sal: 9C:s klassrum  

Trä och Metallslöjds klubb 08.00 - 08.50 för dig som vill jobba extra med ditt 
pågående slöjd projekt. 
Lokal Slöjdsalen 
Lärare Teis Christiansen  

Tisdag  
Textilklubb 15.00-16.00 , textilsalen Ledare: Ann-Cathrin 
Klubben är öppen för åk 4-9 
Välkomna!
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Onsdagar:

Öppen musikklubb 4-9 08:00-08:50. Klubben är till för dig som vill träna mer eller 
bara helt enkelt få mer tid till att lära. 
Lokal: Musiksalen 
Lärare: Anders Pääjärvi 

8.00-8.40  Idrott och Hälsa 7-9 
Plats; Lag 4:as konf.rum   Pedagog: Kicki Sjöberg 

Klubben för dig som vill jobba extra med eller behöver extra hjälp med det 
teoretiska delarna i Idrott och Hälsa. Här får du stöd och hjälp till att utveckla dina 
kunskaper i Idrott och hälsa. Då klubben vid behov kan ligga i hall, utomhus eller i 
simhall är det bra om du föranmäler dig till mig.  

Torsdagar: 
Ma-klubb8.00-8.55, (7-9), sal 8B. Klubben riktar sig till dig som vill öva mer 
matematik och stärka dina förmågor i ämnet. Ledare: Anders Sundström

Ma/NO 8.00- 8.55 (7-9) sal grupprummet våning 4. Klubben riktar sig till dig som 
vill öva mer matematik och stärka dina förmågor i ämnet. Ledare: Anna Stenqvist

Frukostklubb (HKK) 8.00-8.55 (åk 8-9)
Tillsammans lagar vi frukost från alla världens hörn. Maila mig: 
katharina.harju@nlv.se om du är intresserad av att komma. Fast grupp. Ledare: 
Katharina Harju

Matte och NO-klubb8.00-8.50. Lokal: Lag 3:s grupprum Ledare: Maria 
Lundström 
Öppen klubb för dig som vill jobba lite extra med ämnena matematik, 
naturvetenskap eller teknik. Vi utgår från din förmåga och utvecklar det som just du 
behöver.

På grund av pandemin och instruktionerna där elever skall stanna hemma vid symptom så har vi haft en hel del 
sjukfrånvaro. Då blir klubbarna viktiga som ett verktyg för att kunna ta igen sånt man kanske har missat vid 
sjukfrånvaro. Om restriktionerna för skolan lättas upp så kommer vi att se över klubbutbudet igen och fler 
klubbar tillkommer då. 
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Här kommer årets samlade klubbutbud. På grund av de restriktioner som 
fortfarande finns så är har vi fått anpassa klubbarna efter rådande situation. Vi 
kan inte samla stora grupper med elever från olika klasser och stadium. Därför 
finns ex vår uppskattade musikalklubb inte med i år. Andra klubbar kan samla ett 
mindre antal elever från flera klasser men då är det i en lämplig lokal med gott 
om utrymme. Om restriktionerna för skolan skulle ändras under hösten kommer 
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Klubbar på Bergnäset 
NLV BERGNÄSET

Heldagsskola 
Heldagsskolan har ett 
pedagogiskt
syfte och präglas av 
läroplanens och
kursplanens mål och 
riktlinjer.

Det finns en successiv 
ökning av tid
och klubbalternativ 
med stigande
ålder.

Nya läroverket tycker 
det är viktig att både 
utveckla talanger och 
ge mer tid för
lärande och 
utveckling.

VÅRA KLUBBAR: 
-Fostrar goda arbetsvanor 
med ett demokratiskt 
arbetssätt

-Ger eleven mer tid för 
lärande och utveckling

-Ökar lusten för lärande 
och möjligheten till att 
pröva på nya 
verksamheter

1
LÄR FÖR LIVET: 

-När man hittar nya 
fritidsintressen

-Man får möjlighet utveckla 
sina talanger

-Genom att arbeta med 
elever som har 
gemensamma intressen

2
SKOLAN UTVECKLAR: 
-Sin profil 

-Lärmiljön 

-Individanpassad 
undervisning  

-Relationerna eleverna 
emellan och med 
pedagogerna

3

NLV BERGNÄSET KLUBBAR 2021/2022 

2021/2022



troligen klubbutbudet att ändras och utökas. 

Klubbar för lågstadiet åk 1-3 

Tisdag  Svenska-klubb  åk 1
Kl: 8.10-9.00 Lokal: 1B:s klassrum  Ledare: Lena Silfwerplatz
Här får du möjlighet att läsa för dig själv eller skriva olika slags texter utifrån eget intresse. Dessutom 
får du möjlighet att göra färdigt olika uppgifter i svenska som du inte hunnit med.

Onsdag Göra klart-klubb åk 2-3
Kl:08:00-08:50 Lokal: 3A:s klassrum Ledare: Beatrice Bergström

I denna klubb får eleverna göra klart saker de påbörjat/missat eller kommit efter i.

  
Torsdag Matteklubb åk 2-3
Kl:08:00-08:50 Lokal: 2A:s klassrum Ledare: Leena Ivaska

I denna klubb arbetar vi med matematik under olika former. Klubben är öppen både för dig som vill ha 

utmaningar i matematik och du som behöver arbeta ikapp i matteboken. Jag räknar med dig!  

Fredag Kl:08:00-08:50 åk 3-6, träslöjd med Katarina i slöjdlokalen

Fredag Matteklubb år 1

Kl. 08.10-09.00  Lokal: 1A:s klassrum   Ledare: Johanna Bergström

I denna klubb arbetar vi med matematik under olika former. Klubben är öppen både för dig som vill ha 

utmaningar i matematik och du som behöver arbeta ikapp i matteboken. Jag räknar med dig! 
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Klubbar för mellanstadiet åk 4-6 

Måndag: kl. 8.00-8.45 Jenny Burman åk 4-6 ämnesklubb (SV, MA, Eng)
 

Onsdag: kl. 8.00-8.45 Rebecca Lundberg åk 4-6 ämnesklubb (SV, MA, Eng) 
  
Torsdag: kl. 8.00-8.45 Linda Asplund åk 4-6 ämnesklubb (SV, MA, Eng)
 
Fredag: kl. 8.00-8.45 Jenny Burman åk 4-6 ämnesklubb (SV, MA, Eng)   

Fredag: Kl:08:00-08:50 Katarina åk 3-6 träslöjd, slöjdlokalen 

Mellanstadiets klubbar är i dagsläget strukturerade som ämnesklubbar där fokus ligger på kärnämnena Svenska, 
Engelska och Matematik. På grund av pandemin och instruktionerna där elever skall stanna hemma vid 
symptom så har vi haft en hel del sjukfrånvaro. Då blir klubbarna viktiga som ett verktyg för att kunna ta igen 
sånt man kanske har missat vid sjukfrånvaro. Självfallet kan eleverna arbeta med andra teoretiska ämnen också. 

Alla klubbar (utom slöjd) hålls i åk 6 klassrum. Det är ett väldigt stort 
klassrum och där kan elever från olika klasser samlas och det går att hålla 
avstånd mellan varandra. 
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Klubbar för högstadiet åk 7-9 

Högstadiets klubbar är i dagsläget tills största del av mer teoretisk karaktär. På grund av pandemin och 
instruktionerna där elever skall stanna hemma vid symptom så har vi haft en hel del sjukfrånvaro. Då blir 
klubbarna viktiga som ett verktyg för att kunna ta igen sånt man kanske har missat vid sjukfrånvaro. Av de 
praktiskt estetiska ämnena så är bara träslöjd och bild representerade. Om restriktionerna för skolan lättas upp 
så kommer vi att se över klubbutbudet igen och fler klubbar tillkommer då. 

Tisdagar 
Pluggakuten 
Tid: 08.00-08.50 
Lokal: 7b och 7a
Ledare: Anna och Maria 

Tisdag 
Träslöjd åk 7-9
Tid: 08:00-08:50
Ledare: Katarina 
_________________________________________________________________

Torsdagar
Tyska-klubb 
Tid: 8.00-8.40
Lokal: 9a
Ledare: Caisa  

Spanska-klubb
tid 8-8.50
Lokal: 8a
Ledare: Jenny Blomqvist

Matte o NO-klubb
Tid: 08.00-08.50 
Lokal: 8B
Ledare Gunnar 
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Fredagar 
Demokratiklubben 
Tid: 08.00-08.50 
Lokal: 9a 
Ledare: Caisa och Maria     

Bildklubb åk 4-9, 
max: 20 deltagare
Tid: 08:00 - 08:50
Lokal: Bildsal
Ledare: Titti

Ma-klubb åk 7-9, 
Tid: 08:00 - 08:50
Lokal: 8b
Ledare: Tea
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Här kommer årets samlade klubbutbud. På grund av de restriktioner 
som fortfarande finns så är har vi fått anpassa klubbarna efter rådande 
situation. Vi kan inte samla stora grupper med elever från olika klasser 
och stadium. Därför finns ex vår uppskattade musikalklubb inte med i 
år. På Svartöstaden har vi inte så många lärare som kan ha klubb men 
vi kommer kontinuerligt att arbeta med att utöka klubbutbudet för 
eleverna. Om du som förälder vill bidra med en klubb är det varmt 
välkommet. Kontakta i så fall rektor Carina.  
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Heldagsskola 
Heldagsskolan har ett 
pedagogiskt
syfte och präglas av 
läroplanens och
kursplanens mål och 
riktlinjer.

Det finns en successiv 
ökning av tid
och klubbalternativ 
med stigande
ålder.

Nya läroverket tycker 
det är viktig att både 
utveckla talanger och 
ge mer tid för
lärande och 
utveckling.

VÅRA KLUBBAR: 
-Fostrar goda arbetsvanor 
med ett demokratiskt 
arbetssätt

-Ger eleven mer tid för 
lärande och utveckling

-Ökar lusten för lärande 
och möjligheten till att 
pröva på nya 
verksamheter

1
LÄR FÖR LIVET: 

-När man hittar nya 
fritidsintressen

-Man får möjlighet utveckla 
sina talanger

-Genom att arbeta med 
elever som har 
gemensamma intressen

2
SKOLAN UTVECKLAR: 
-Sin profil 

-Lärmiljön 

-Individanpassad 
undervisning  

-Relationerna eleverna 
emellan och med 
pedagogerna
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Klubbar på Svartöstaden 
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Klubbar för åk 1-6 

Måndagar 
8.00-9.00 i 5-6:ans klassrum 
"Magic spelklubb" för åk 3-6 , Elevledd klubb med Algot Hjelte Björkén 

Tisdagar 
8.00-9.00 Matteklubb för 3-6.  
Ledare: Clara Hjelte Hall 

14.00 Läsklubb för 1-2, i hemklassrummet 
Ledare: Åsa Hägglund 

Fredag 
8.00-9.00 i 5-5:ans klassrum 
"Magic spelklubb" för åk 3-6. Ledare Algot Hjelte Björkén 
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