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SPONSORER  
OCH PARTNERS

Reach for Change är en svensk ideell organisation som arbetar 

för barns rätt till ett bättre liv inom alla områden i 18 länder på  

tre kontinenter och når mer än 100.000 barn per år. I Sverige 

finansieras arbetet bl a av Kinneviksgruppen. Reach for Change 
stöttar socialentreprenörer ekonomiskt, men framförallt med 

rådgivning, utbildning, PR och  nätverk. Cirkus Unik bland mer 
än 300 andra socialentreprenörer sökte år 2015 det viktiga och 

prestigefulla stödet från Reach for Change.

Tillsammans med tre andra entreprenörer vann Cirkus Unik 
R4Cs förtroende vilket varit en avgörande faktor för vår snabba 
och säkra tillväxt och att vi nu kommer i kontakt med och kan 
göra skillnad för många fler av Göteborgs barn!

Kulturskolan är en organisation som erbjuder Göteborgs  
alla barn, även de med speciella behov, en rik, varierad och  

värdefull fritidssysselsättning och fungerar som en mötesplats  
för delaktighet, gemenskap och utveckling. Kulturskolan till  vara
tar barnens egna initiativ och stöttar dem i deras kreativitet. 

Redan 2016 startade vårt fruktbara och stabila samarbete med  
Kulturskolan i Göteborg, först i Frölunda, Hisingen och Angered 
för att därefter snabbt spridas till nästan alla områden i Göteborg. 
Det är och har varit ett roligt och givande samarbete för oss då vi 

i stort delar samma värderingar och mål, som tex inkludering i 
samhället via kultur.

http://sweden.reachforchange.org/sv/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturskolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93QPMDQ0cQ41dPR2N3QwMzU30wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrFqaoG2HRk5BeX6EegKNQvyI2o8kkNdwQA3wsNag!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


VISION & MISSION

VISION & MÅL ALLEZ-HOP!

VISION
Vi vill skapa en värld där alla barn har lika 
möjligheter att växa och utvecklas trots 

olika social, ekonomisk och  
kulturell bakgrund.

MISSION
Vårt uppdrag är att med nycirkus som  

verktyg ge alla barn möjlighet till personlig  
utveckling med självkänsla och grupp-
samarbete i förgrunden samt vara en  
plattform för integrering i samhället.

Bild: Lennart Sjöberg
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BAKGRUND  
OCH PROBLEMATIK
Samhälle  Göteborg är idag en av Europas mest segregerade 
städer. Invandrare och nyanlända koncentreras till vissa förorter 
i staden. Många av barnen i dessa Göteborgs socioekonomiskt  
utsatta områden drabbas av sysslolöshet och låg självkänsla 
vilket kan leda till depression och i framtiden till missbruks
problem och i förlängningen en risk att dras in i kriminella 

gäng.  Många barn och unga mår även dåligt idag på grund av att 
segregationen ökar i vårt samhälle. De socioekonomiska och 

kulturella skillnaderna är stora vilket inverkar på livsvillkor och 
hälsa som främst påverkar barnen. Intolerans mot invandring 

är en annan stressfaktor för barn med invandrarbakgrund. 
Befolkningen har få möjligheter att träffas vilket ytterligare ökar 
fördomar och minskar förståelsen mellan människor.

Grupp  Konkurrensen i dagens samhälle utsätter många 
barn för stress, motverkar deras förmåga till gruppsamarbete  
och solidaritet och sänker deras självkänsla. Prestationsstressen 
kan vara en utmaning för många barn och unga och de  kan må 
dåligt av detta. Segraren prioriteras i idrottstävlingar och idén 

om konkurrens betonas och värdesätts överhuvudtaget i sam
hället, men de förmodade fördelarna med tex idrottstävlingar 

kan verkligen ifrågasättas. Konkurrens är en oemotsagd faktor 
som även anses vara avgörande för professionell och personlig 

framgång. Flera undersökningar visar att många barn känner sig 
osäkra, utsatta och stressade i sin vardag  idag. 

Individ  Den låga självkänslan hos barn idag, både i centrum 
och i de segregerade förorterna, kan bero på många faktorer 

varav segregationen, fördomar mot invandrare och konkurrensen 
i barnens vardag är bland de viktigaste. Det leder till en känsla av 

utanförskap vilket gör dem osäkra och rädda att göra misstag och 
hämmar deras förmåga att övervinna utmaningar inom många 
områden i livet; fritid, skola, idrott, yrkesutbildning

BAKGRUND &  
PROBLEMATIK ÅRSRAPPORT 2017
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PROBLEMTRÄDET
Tillsammans med Reach for Changes experter har vi arbetat  
fram en problemformulering visualiserat som ett “problemträd”.  
Verktyget hjälper oss att arbeta utifrån det vi anser är   
“the core problem”, nämligen: 

Prestationssamhället begränsar barns förmåga att utveckla självkänsla 
och trygghet i sig själva och i grupp. 

Orsakerna samt konsekvenserna av det här problemet tar sig uttryck 
på många olika sätt, även det visualiseras här som “the root causes” 
respektive “consequences”. 

11

Låg självkänsla Mångfald värderas 
inte

Samhälle utan 
sammanhållning

Kulturell 
intolerans

Känsla av 
utanförskap

Konkurrens-
inriktat samhälle

Segregation

Ojämlikhet

Fördomar

Samhällskrav på 
prestation

Prestationssamhället 
begränsar barns förmåga att 

utveckla självkänsla och 
trygghet i sig själva och 

grupp.

Individualistiskt 
samhälle

Minskade 
möjligheter ⦿ Consequences

⦿ Core Problem
⦿ Root Causes

PROBLEMTRÄDET ÅRSRAPPORT 2017
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VÅR IDÉ –  
VÅR STRATEGI
Cirkus Unik verkar på tre olika nivåer: individ, grupp och samhällsnivå. 

På individnivå lägger vi stor vikt vid att främja självkänslan hos barnen. Som 

grund för detta skapar vi en trygg miljö där barnen kan utvecklas i sin egen takt utan 
att jämföra sig med andra. Vikten läggs på själva utvecklingsprocessen och inte vid 
prestationer. Om ett barn kan göra ”fel” inför sig själv och gruppen utan att känna sig 
obekväm då har vi kommit långt. Vi arbetar med att lugna de oroliga och utmana de 
lugna till vidare framsteg. Cirkus handlar just om att hantera utmaningar, fysiska och 
psykiska, och med vårt personliga bemötande respekterar vi var och ens utveckling

På gruppnivå värdesätts just lagarbete och samarbete. Vi arbetar för att barnen ska 

känna tillhörighet i gruppen och ta ansvar för gruppen och vilja hjälpa sina kamrater. 
Alla har en plats i cirkus oberoende av prestation och var och en kompletterar de andra 
i gruppen. Ett fint exempel är när vi bygger pyramider där var och en måste vara lyhörd 
för sin egen och de andras plats i konstruktionen annars faller den samman. Barnen 
lär sig respektera och acceptera varandras olikheter eftersom det inom cirkus inte finns 
konkurrens. Genom att acceptera varandras olikheter accepterar barnen sig själva – vi 
är alla olika och lika! För att ytterligare understryka gruppens betydelse startar 
vi och avslutar varje lektion på samma symboliska sätt genom att forma en stor 
cirkel där alla håller varandras händer och tillsammans utbrister i vårt  
gemensamma cirkusrop: “Allez hop!”.

Den tredje nivån på vilken vi arbetar är samhällsnivån, där syftet är att främja  
inkludering i vårt samhälle av barn och vuxna med olika socioekonomisk och  
kulturell bakgrund. Vi vill skapa en mötesplats och ge möjlighet för barn och deras 
föräldrar att träffa andra från olika bostadsområden – alla med cirkus som en 
gemensam nämnare och universellt språk. Vi vill ta tillvara 
den rika kulturella mångfalden i vårt samhälle och visa på att 
likheterna överbryggar olikheterna och att olikheterna är en till
gång. Med en god grund lagd redan på individ och gruppnivån 
kan barnen på ett naturligt sätt känna sin egen tillhörighet i 
samhället med sina olikheter och likheter, samt acceptera andra 

med olika bakgrund än de själva.

VÅR IDÉ –
VÅR STRATEGI ALLEZ-HOP!

SAMARBETE

INKLUDERING

SJÄLVKÄNSLA
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MÅLGRUPP ÅRSRAPPORT 2017

MÅLGRUPP
Cirkus Unik riktar sig till barn från 7  12 år från 
olika områden men främst i de utsatta områdena 
i Göteborg med målet att minska utanförskapets 
negativa inverkan. 

Vi ser hur viktigt det är att ge barn en chans till 
meningsfull fritidsaktivitet i tidig ålder för att ge 
större möjlighet till inkludering i samhället och 
för att förebygga eller bryta ett negativt mönster 
av utanförskap. Barnen är de framtida ledarna i  
vårt samhälle vilket gör det viktigt att på ett 

positivt sätt påverka deras inställning till olik
tänkande. 

Vi anser att individen och samhället utvecklas 
när vi delar med oss av våra likheter och olik
heter och lär oss ökad tolerans, respekt och  

samarbete. Vi arbetar därför med målgrupper 
med socioekonomisk och kulturell mångfald. 

I de utsatta områdena har många barn en 
utländsk bakgrund och ofta känner sig deras 
föräldrar inte inkluderade i samhället trots  
att de ofta bott i Sverige i mer än 10 år. I centrala 

Göteborg är det tvärtom betydligt fler antal 
föräldrar med svensk bakgrund, vilket gör  
det väldigt intressant ur ett mångfaldsperspektiv 
med våra plattformar där alla barn och föräldrar 

får mötas.

Vi arbetar med inkludering utifrån ett brett 
perspektiv  med olika utanförskaps områden i 
åtanke och  därför har vi sista året också startat 

verksamhet för barn med funktionsvariationer.

Vår primära målgrupp är barnen, men vi har 
också andra sekundära målgrupper, såsom 
föräldrar, fritidspedagoger och idrottslärare som 

förstås har stort inflytande i barnens liv. Bi
ld

: L
en
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rt
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rg

Källa: Lundquist, Åsa. 2017. Jämlikhetsrapporten. Rapport/Göteborgs Stad
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AKTIVITETER ÅRSRAPPORT 2017

AKTIVITETER

CIRKUS-
SKOLA

MÖTES-
PLATS

SHOW

WORK-
SHOPS

CIRKUS-
STAFETT

FUNKTIONS-
VARIATIONER
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CIRKUSSKOLA ALLEZ-HOP!

I Cirkusskolorna erbjuder vi en meningsfull sysselsättning som ökar barns självkänsla och 
gruppsamhörighet. Små grupper möjliggör ett Unikt och personligt bemötande av varje barn där 
vi uppmärksammar deras konstanta utveckling och hjälper dem att hela tiden utmana sig själva, 
var och en i sin egen takt. 

I samarbete med Kulturskolan Göteborg gör vi initialt en kartläggning för att välja ut de mest 
utsatta skolorna i Göteborgs förorter. Cirkusskolan verkar under barnens fritid, i deras trygga 
värld,  i skolans idrottshall varje vecka under minst ett år,  vilket gör att vi skapar tillit och  
trygghet för barnen via våra pedagoger.

Dessutom har vi fyra grupper i Majorna dit föräldrar kan anmäla sina barn.

ANTAL BARN SOM  
DELTOG I VÅR  
CIRKUSSKOLA 2017

TEKNIKER
JONGLERING
AKROBATIK
PYRAMIDER
LUFTAKROBATIK SOM 
TYG, RING, REP, TRAPETS372

CIRKUSSKOLA

ANTAL  
LEKTIONER 

PER ÅR

30

ANTAL  
SKOLOR VI 

SAMARBETAR 
MED

10

ANTAL 
GRUPPER

19

ANTAL  
OMRÅDEN

7
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CIRKUSSKOLA ÅRSRAPPORT 2017

7 OMRÅDEN

VÅRA PARTNERS

Cirkus Uniks skolor 
finns i 6 stadsdelar 
i Göteborg. Vi vill 
finnas där barnen, 
som mest behöver 
oss finns, och målet 
är att utvidga till fler  
områden.

HISINGS BACKA

RANNEBERGEN

TYNNERED MAJORNA

FRÖLUNDA

BISKOPSGÅRDEN

GUNNILSEGUNNILSE
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CIRKUSSKOLA ALLEZ-HOP!

STATISTIK OCH 
PROGNOS
DIAGRAM ÖVER CIRKUS UNIKS TILLVÄXT FRÅN 2014 – 2017
Efterfrågan av våra tjänster har fortsatt att öka från 2016 till 2017. För att kunna möta 
den har vi utvecklat och utökat vår struktur bland annat genom att utbilda nya lärare i 
vår metodik till cirkusskolorna.

Vi har utökat samarbetet med Kulturskolorna i Göteborg samt prioriterat  förorter med 
socioekonomisk och kulturell mångfald. Från 2016 till 2017 har vi vuxit med 2 grupper i 
Rannebergen, 2 grupper i Bergsjön, en grupp till i Biskopsgården och två grupper med  
Funktionsvariationer från Tynnered.
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UTVÄRDERING  
OCH RESULTAT

UTVÄRDERING  
OCH RESULTAT

ALLEZ-HOP!

För att mäta våra resultat i cirkusskolan har vi använt oss av tre 
metoder: 1) Cooper Smith method, som mäter barnens själv känsla, 
2) enkät med föräldrarna, samt 3) en metod tillsammans med  
barnen för att mäta andra utvecklingsområden inom gruppen.

COOPER SMITH 
Cooper Smiths method innebär att en vuxen ställer 44 frågor till 
barnen där man kommer fram till ett Självkänsleindex. Det gav oss 

intressanta data:

1. Bekräftade vår metod, visade att vi gör skillnad i barnens 

självkänsla

2. Visade på en skillnad mellan genomsnitt av självkänsla i de 

centrala områdena i (85%) och i de mer utsatta områdena av Göte
borg (73,6%)

3. Gav oss konkreta siffror på vilka barn som mår sämre så vi kan 
ge extra uppmärksamhet till just dem.

ANTAL BARN MED 
ÖKAD SJÄLVKÄNSLA

61%

ANTAL  
GENOMFÖRDA  

ENKÄTER

315
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ENKÄT MED FÖRÄLDRAR 
Vid terminens slut delar vi ut enkäter för att undersöka  
vad föräldrarna tycker att Cirkus Unik har kunnat förändra  
hos deras barn. 

Enkäten visade:

ALLEZ-HOP!
UTVÄRDERING  
OCH RESULTAT

Ökat  
mod

70%

Ökat  
samarbete

74%

Ökad 
självkänsla

60%

Vilka av dessa egenskaper eller känslor tycker du  
ökat hos ditt barn sedan hen började i Cirkus Unik?  

Rita en ring runt de ord du tycker är sanna:

Vilka av dessa egenskaper eller känslor tycker du  
ökat hos ditt barn sedan hen började i Cirkus Unik?  

Rita en ring runt de ord du tycker är sanna:

Tillit till andra

Tillit till andra

Deltar i samtal 
hemma

Deltar i samtal 
hemma

Bra humör

Bra humör

Mod

Mod

Lycka

Lycka

Ledarskap

Ledarskap

Kreativitet

Kreativitet

Tolerans av  
olikheter

Tolerans av  
olikheter

Socialisering

Socialisering

Minskad blyghet

Minskad blyghet

Självförtroende

Självförtroende

Samarbete

Samarbete

Ordning och 
reda

Ordning och 
reda

Självkänsla

Självkänsla

Medkänsla

Medkänsla

Annan förändring:

Elevens namn:

Skola/Grupp

Annan förändring:

Elevens namn:

Skola/Grupp
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VÄRDERINGSHJUL
Vi ser en meningsfull förändring i grupperna som vi arbetar med och därför har vi 
utvecklat en metod för att mäta utvecklingen. Vi har sammanfattat den inom fem 
olika områden:

1. samarbete 

2. respekt 

3. koncentration 

4. jämställdhet 
5. empowerment

Barnen väljer ut två aspekter som de vill utveckla och cirkus pedagogerna väljer två 
baserade på gruppens behov. Varje lektion utvärderar barnen tillsammans med 
pedagogerna deras utveckling. Detta ger möjlighet till ansvarstagande, delaktighet 
och ökad medvetenhet. Vi fortsätter att utveckla metoden.

ALLEZ-HOP!
UTVÄRDERING  
OCH RESULTAT
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FUNKTIONS-
VARIATIONER ÅRSRAPPORT 2017

Alla barn är unika! Cirkus Unik har under VT 2017 haft möjlig
heten att få arbeta med barn med funktionsvariationer som tex 
koncentrations och språksvårigheter i en Göteborgsskola. Vi har 
sett barnen göra enorma framsteg på bara ett par lektioner och 

både skolledning och föräldrar har bett om förnyat samarbete.  
Vi är glada över att vi i samarbete med Kulturskolan kunnat 
fortsätta samarbetet även under HT 2017.

Dessa barn har mycket svårt att närvara vid den ordinarie 
idrottsundervisningen. Komplicerade regler och långa genom
gångar är svårt och leder inte sällan till känsla av utanförskap, 
kon flikter, missförstånd och kommunikationsproblem.

Nycirkus har för dem inneburit en ny och friare träning där varje 
barn har hittat sin plats där de gjort stora framsteg med ökad 

självkänsla och bättre gruppsamarbete som resultat. Nycirkus är 
ett universellt språk som alla förstår och kan “tala” vilket är en  
stor lättnad för barn med språksvårigheter.

I cirkusen behöver man ej konkurrera med andra; varje barn 
utvecklas i sin egen takt med glädje och med bara sig själv som 
måttstock. Alla barn är unika!

CIRKUS FÖR BARN MED  
FUNKTIONSVARIATIONER

ANTAL  
BARN 2017

FUNKTIONS-
VARIATION

26

TAL & 
SPRÅK
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MÖTESPLATS ÅRSRAPPORT 2017

MÖTESPLATS

Vi anordnade barnoch föräldraworkshops med 
fokus på mångfald mellan alla 21 grupperna 
i vår cirkusskola.  Vår metod är baserad på att 
skapa en plattform där barn och föräldrar från 

olika socioekonomisk och kulturell bakgrund 
kan mötas.

Cirkus Unik undervisar inte bara barn i för
orterna vilket ger oss en möjlighet att erbjuda 
tillfällen för barnen från de olika områdena att 

träffas. Vi anser att integrering inte bara handlar 
om att inkludera barnen från förorterna till 
centrum, men också att inkludera barnen från 
centrum till “hela” deras stad, därför ordnar vi 
möten  i olika förorter varje gång.

Cirkus Unik ges där möjligheten att diskutera 
med föräldrarna om våra huvudvärderingar: 
Självkänsla, samarbete och inkludering.  

Sam tidigt får barnen en ny upplevelse genom att 
få rollen som lärare till sina föräldrar. Vi ger barn 

och vuxna ett värdefullt verktyg till djupare kon
takt via cirkustekniker. Barnen från alla grupper
na får också möjligheten att träffas tillsammans 
i Årsträff i Slottsskogen under sommaren, där de 
får leka cirkus i flera stationer med en avslutande 
fika för föräldrar och barn.

BARN- OCH FÖRÄLDRAWORKSHOPS 
FRÅN OLIKA OMRÅDEN

Bi
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: E
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ke
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MÖTESPLATS ALLEZ-HOP!
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MÖTESPLATS ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSTRÄFF I SLOTTSSKOGEN
Lördagen den 2e september bjöd Cirkus Unik och Kultur-
skolan in alla sina cirkuselever från cirkusskolorna  
runt om i staden till årsträff. Det blev en glad och avslapp-
nad dag i Slottsskogen med chans till luftakrobatik, styltor, 
jonglering och hopp från trampolin. Föräldrar och barn från 
hela Göteborg samlades över en fika och som festlig avslut-
ning fick barnen ett Cirkus Unik spel att ta med sig hem.

LÄNK TILL FILMERNA:

Bi
ld

: I
ne

s 
Se

ba
lj

youtu.be/YAgYv5V9soM youtu.be/TtiFvzhhHjY
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https://www.youtube.com/watch?v=YAgYv5V9soM&feature=youtu.be
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MÖTESPLATS ÅRSRAPPORT 2017

UTVÄRDERING OCH  
RESULTAT (MÖTESPLATS)

MÖTESPLATSENKÄT 
Cirkus Unik vill utvärdera den sociala påverkan vi nått med våra 
träffar i förorterna, där barnen och föräldrar möts under en helg 
för att ha en workshop eller skapa något tillsammans.

Föräldrarna fyller i enkäter för att meddela deras uppfattning om 
träffen. Resultat:

HAR LÄRT KÄNNA EN 
ANNAN STADSDEL

HAR FÅTT EN NY 
UPPFATTNING OM  

SIN STAD

HAR TRÄFFAT NYA 
MÄNNISKOR

61% 100%54%
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CIRKUSSTAFETT ÅRSRAPPORT 2017

Cirkusstafett är Cirkus Uniks nya spännande satsning till sammans med Skapande 
Skola, Västra Göteborg under skoltid i samarbete med idrottslärare. Projektet 
uppfattas som en tripod:

1. En klass i årskurs 4 i fem utvalda skolor kommer att få möjligheten att  
lära sig cirkustekniker.

2. Processen kommer att filmas och eleverna tillsammans med filmaren skapar en 
film som visas som inspiration i nästa skola därav namnet Cirkusstafett.

3. Alla idrottslärare i området kommer att inbjudas till en fortbildning där Cirkus 
Unik kommer dela med sig av olika teoretiska och praktiska verktyg för att stimul
era gruppsamarbete utan konkurrens

 I slutet av skolåret  kommer filmerna att sammanställas och visas på en  
gemensam avslutningsträff.

CIRKUSSTAFETT

Skola 1 Skola 4Skola 2 Skola 5Skola 3 Stor
träff

CIRKUS FILM

FORT-
BILDNING
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ÖNNEREDSSKOLAN
“Cirkusen känns mycket svårare än vanliga aktiviteter, men ändå mycket roligare”

“Man ska inte tveka, man måste våga, för annars kommer man inte våga senare”

VÄTTNEDALSSKOLAN
“Jättemånga tycker att torsdagen är bästa dagen för att då är det Cirkus Unik”

“Man kommer närmare varandra i klassen... vi skrattar mycket”

“Kämpa...att ha hoppet om att man kommer att klara det och komma ihåg  
att man ska alltid våga försöka”

ANTAL  
BARN 2017

CITAT FRÅN BARNEN:

ANTAL ELEVER 
HT17/VT18

48 125

CIRKUSSTAFETT ALLEZ-HOP!

youtu.be/oS6KT5oswyk 
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WORKSHOPS ÅRSRAPPORT 2017

Under alla skollov håller vi 
workshops. Där kommer vi i 
kontakt med barn från hela 
Göteborg med omnejd och 
kan introducera en helt ny 
aktivitet med oanade och 
spännande cirkustekniker, 
vilket hos deltagarna kan 
väcka en önskan om en  
rikare fritidssysselsättning. 
Det är också en möjlighet 
att väcka dolda talanger och 
intressen. Delaktighet är en 
viktig del av Cirkus Uniks 
strategi, och här kan barnen 
prova på, på riktigt.

ANTAL BARN
ANTAL  

WORKSHOPS

1363

WORKSHOPS
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PARTNERS

OMRÅDE

HJÄLLBO KORTEDALA TYNNERED

ÖRGRYTE/
HÄRLANDA

BISKOPS-
GÅRDEN

HAMMAR-
KULLEN

ANGERED

CENTRUM

FRÖLUNDA LUNDBY

BERGSJÖN

SLOTTS- 
SKOGEN

HISINGS-
BACKA

WORKSHOPS ALLEZ-HOP!
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CIRKUS PÅ TORGET
En annan nyhet 2017 var att Cirkus Unik i 
samarbete med Göteborgs Stad bjöd på en som
marlovssatsning för barn mellan 6 – 13 år där de 
fick chansen att prova på nycirkus.

På torgen runt om i staden arrangerade vi 7 
workshops där 228 barn kunde prova på olika 
cirkustekniker. Projektet hade god spridning över 
staden. Detta avslutades med en gratis föreställ
ning från Cirkus Unik i Frölunda Kulturhus där 

både barn och vuxna fick vara artister i showen 
“Busningstid”. Det gav också en möjlighet att 
inspirera barnen inför den artistiska världen.

Cirkus Unik arbetar utifrån ett deltagarpers
pektiv där barn både kan få se andra barn utöva 
cirkus och sedan få möjligheten att själva pröva.

WORKSHOPS ALLEZ-HOP!
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WORKSHOPS ALLEZ-HOP!

FORTBILDNING
Vi har skapat en metodologi för att för att öka 

barns självkänsla och samarbetsförmåga via  

cirkustekniker. Nu vill vi dela med oss av den 
metodologin till andra pedagoger inom kultur
undervisning och till idrottslärare i skolorna.

För varje lärare vi utbildar har Reach for 
Change räknat ut att 15 barn kan bli påverkade. 

 År 2017 fick vi chansen att hålla en endagskurs 
för lärare i Kulturskolan där det ingick en  

provapå lektion i cirkustekniker. Vid detta till
fälle kunde vi förklara och utveckla vår pedago
gik och vision, våra värderingar och resultat.

2017 har vi inspirerat och utbildat andra 
pedagoger och det har inspirerat oss själva att 

fortsätta initiativet att ge barn en bättre under
visning som inte koncentreras på tävling och 

konkurrens utanfokuserar på deras utveckling 
och på att värdera alla barns självkänsla istället 

för prestation.
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SHOW ÅRSRAPPORT 2017

SHOW

Med Cirkus Uniks Shower för vi ut ny-
cirkus till en större publik på scener, 
gator och torg. Att se vuxna uppträda 
kan vara inspirerande, men när barn  
ser andra barn uppträda ger det en helt  
annan känsla, som kan väcka dolda 
drömmar om att också få vara en del  
av en kulturell aktivitet.

En resa där barnen tar med sina föräldrar 
till drömmarnas och en nyfikenhetens värld. 
Föreställningen påminner alla vuxna & barn om 
att stänga ner skärmen, lägga undan tidningen 
och ge sig hän tillsammans mot en plats där ni 

möts på riktigt. 

En kvinna ger sig plötsligt ut på en resa men blir 
överraskad när hon träffar piloten som ska ta 
henne med på äventyret. Publiken bjuds på en 
rolig och poetisk resa. Artisterna uppträder i rep 
och ring högt upp i luften.

BUSNINGSTID SISTA MINUTEN-RESAN
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https://youtu.be/2Yag7MXWDHA
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SHOW ALLEZ-HOP!

DOMKYRKAN, våren 2017
Cirkus Unik blev inbjudna att göra en uppvisning under ett stort präst och  
diakonmöte i Domkyrkan inför 800 präster från hela landet. En av dessa präster 
rekommenderade oss med motiveringen “Jag ser framför mig hur cirkuskonsten med 
dess höjder och djup och tänjande av rummets och  människans yttre och inre gränser 
kan gestalta något av hur anden finns i världen och i våra liv”.Jailton, Elin och några 
barn från cirkusskolan gjorde en uppskattad cirkus uppvisning. För första gången 
uppträdde barnen inför en större publik än våra små avslutningsshower inför “bara” 
föräldrar och släktingar i den invanda gruppen. Barnen hjulade, gick på styltor och 
gjorde akrobatikövningar i kyrkan och efteråt var de helt uppfyllda och omåttligt  
stolta över det fantastiska i att de vågat upp träda inför alla dessa okända vuxna. 

EVENTS
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FÖRELÄSNINGAR
Elin Lütke från Cirkus Unik blev inbjuden att medverka  
som inspiratör under Starta företagdagen i bland annat 
Bolagsverkets regi.

Starta företagdagen är en stor informations och inspirationsdag 
för  nya och blivande företagare. Det är en samverkan mellan flera 
myndigheter för att göra företagandet i Sverige lite enklare.

Evenemanget är ett heldagsevent där olika myndigheter håller 
föreläsningar för företagarna. En viktig programpunkt under 
dagen är när åhörarna skall få lyssna till en företagare som har en 
intressant och inspirerande historia att berätta.

“Det var en ära att få bli inbjuden för att kunna inspirera andra 
blivande företagare och få berätta om vår resa att bygga upp  
organisationen!” /Elin från Cirkus Unik

MER INFORMATION: www.verksamt.se/starta-foretag-dagen

FÖRELÄSNINGAR ÅRSRAPPORT 2017
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TEAM

JAILTON CARNEIRO

ELIN LÜTKE

Jailton Carneiro växte upp i en favela i Salvador, 
Bahia, i Brasilien. När Jailton var pojke var
nade hans föräldrar honom för att ta vägen via 

stranden på hemväg från skolan, för att det var 

farligt, men dragningskraften var för stark.  

När Jailton var tolv år trotsade han rådet, smet 
in i cirkustältet – och blev fullständigt fångad av 
den akrobatik som tränades där. Cirkusprojektets 
syfte var just att fånga upp barn och ungdomar 
från fattiga områden och människorna på  

cirkusen blev Jailtons andra familj. Jailton lärde 
sig teknik, redskap, luftakrobatik och säkerhet 
från grunden och var snart en fullfjädrad artist. 
Under flera år i början av 2000talet turnerade 
han som professionell akrobat med den världs
ledande nycirkusgruppen Cirque de Soleil.  
2011 kom han med Elin Lütke till Sverige och 
Göteborg och startade snart sin egen cirkusskola 
– det som i dag har blivit Cirkus Unik.

När Elin Lütke gick i gymnasiet i São Paulo,  
Brasilien, kom hon i kontakt med en organisation 

som samlade in böcker till barn i fattiga områden 

av staden. Hon och hennes klasskamrater åkte buss 
till olika förorter och läste högt ur böcker för barn 
som aldrig tidigare kommit i kontakt med litteratur.

Då föddes hennes engagemang mot sociala orättvi
sor och hennes vilja att arbeta för att

förändra samhället. Hon arbetade med miljöfrågor, 
avfallshantering och med olika sociala projekt i  

Brasilien. På fritiden gick hon med i en cirkus skola 
och upptäckte glädjen med akrobatik och med att  
få leka trots att man var vuxen. Hon upptäckte 
också att cirkusen kan vara ett verktyg för att  
komma tillrätta med sociala orättvisor. I flera  
år reste hon tillsammans med Jailton Carneiro  
och Cirque de Soleil innan paret slog sig ner i  
Göteborg 2011 och startade Cirkus Unik. Elin har 
också en masterexamen inom Globala Studier  
vid Göteborgs Universitet.

GRUNDARE
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CIRKUSPEDAGOGER
Vår succé hade ej varit möjlig utan alla våra  
hängivna pedagogers hårda arbete

JOAKIM
SÖDERGREN NORIN 

Hej! Jag heter Joakim. Är utbildad yrke
sartist på Performing Arts School och är 

professionellt verksam med musik och sång. 
Det bästa med cirkus är att alla, både vuxna 

som barn, får chansen att komma tillbaka till 

något som är så viktigt – Leken.

TEAM ÅRSRAPPORT 2017

CAROLINA  
NÄSMAN

Jag är en blivande Musikalartist på 
Performing Arts School här i Göteborg, 

men med rötterna i vackra höga kusten i 
Västernorrland där jag började livet som 

en riktig sportperson. För mig är cirkus 
fantastiskt och grundmottot är att alla ska 
kunna förstå och vara en lika viktig del av 
en grupp som de andra men på sitt eget 

unika sätt. Att få känna sig viktig samtidigt 
som att ha riktigt roligt och att det är fysiskt 

krävande – vilken grej!

MARTINA
JAKOBSSON 

Hej! Jag heter Martina. Är utbildad kon
stnär och yogalärare. Jag har uppträtt med 
elddans och akrobatik i olika sammanhang 

runt om i världen. Cirkus handlar för mig 
om personligt uttryck, lekfullhet, styrka, 

balans och samarbete.

MARTA  
CHAVES

Hej! Mitt namn är Marta. Jag är brasiliansk 
luftakrobat, dansare och skådespelare 

utbildad på “Escola Nacional de Circo” i 
Rio de Janeiro. Har 25 års erfarenhet som 
professionell cirkusartist. Jag har turnerat 
runt om i hela världen med bl.a. Cirque du 
Soleil. I Sverige har jag tillsammans med 

Magnus Jakobsson startat en cirkus/teater
grupp som heter Teatro Baó.
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PABLO  
JASON

Hallå! Pablo heter  jag. Jag är utbildad på 
Cirkushögskolan med inriktning till artist 

och lärare. Det bästa med cirkus är att alla, 
både vuxna som barn får chansen är att 
hitta balans både i höjden och på golvet. 

Målet med akrobatik är, enligt mitt sätt se 

att utveckla sitt självförtroende, övervinna 
rädslan och bort fysiska och emotionella 

begränsningar som finns hos alla.Våga göra 
fel, falla och försöka igen att envisas med 

att inte ge upp gör att man kan nå sina mål.

ALEX  
IMMLER

Hej! Mitt namn är Axel  och jag har hållit 
på med cirkus sedan jag var 12 år! Har 
jobbat som cirkusartist och cirkuslära
re professionellt i Sverige och Norge de 

senaste 20 åren. Själv jobbar jag med aerial 

straps och objektmanipulation och har 
grundläggande kunskap i nästan alla cirk
usdiscipliner. Jag har också jobbat mycket 
med riggning, både ur säkerhetsperspektiv 

och som ett kreativt medel. Det jag gillar 

med cirkus är att vem du än är så finns det 
en plats för dig i cirkusen!

SABINA 
ANTONSSON

Hej! Jag heter Sabina och är utbildad 
yrkesdansare på Norska Baletthögskolan i 
Oslo. Har arbetat som frilansdansare och 
med kulturproduktion de senaste 10 åren. 
Cirkus för mig står för allas lika värde och 
möjligheter, glitter, popcorn och kämpar
glöd. Den som övar den kan och det är det 

bästa med cirkus, att alla kan lära, alla kan 
öva och alla kan ha roligt tillsammans!
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ONYX
Vi heter ONYX kulturpro

duktion och arbetar med pro
jektledning, kulturproduktion 
och management. Vi hjälper 

Cirkus Unik med administra
tion, planering av workshops, 

mötesplatser och events. Vi 

har också arbetat fram ett 

system för deras dagliga verk
samhet kring den del av cirk
usskolan som drivs i samband 
med Kulturskolan. Vi tycker 
att det är viktigt att bidra till 

denna värdefulla verksamhet 
med härlig fart och stort sam

hällsengagemang.

MEDARBETARE
Vår succé hade ej varit möjlig utan alla våra  
hängivna medarbetares hårda arbete

DJELAL  
AXOYSON 

 Jag är en civilekonom 
med över 20 års arbetslivs

erfarenhet bl.a. som ekonomi
ansvarig i medelstora företag 

och redovisningskonsult/chef 
i byråer de senaste 6 åren. 

Det är spännande att arbeta 

i en organisation som förstår 

dagens behov och som alltid 

har viljan att utvecklas.

I många år har jag har också 

arbetat inom kulturområdet 
som danspedagog och därför 

tycker jag att Cirkus Unik är 
en av de viktigaste samar

betspartners jag har, när det 

gäller utveckling av socialt/
kulturellt arbete.

JESPER
EHRLING

Jag frilansar som grafisk 
formgivare, och hjälper Cirkus 
Unik med det mesta av deras 

kommunikation  allt ifrån 
foldrar och presentationer till 

facebookuppdateringar.

Cirkus Unik har väldigt vari
erande uppdrag, vilket bjuder 
på en ny spännande utmaning 

för mig inför varje projekt. 

Framförallt är det roligt att 
jobba med ett så energiskt och 

glatt gäng med fina värderin
gar!
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LENA B
LÜTKE

Jag är pensionerad tandläkare 
och socialarbetare som levt 

över 30 år i Brasilien. Jag är 
så glad och stolt  över att ha 

fått vara med och se Cirkus 
Unik födas, växa och göra 

Göteborg lite gladare för så 
många barn!

MARÇAL
TORRA

Jag är en webbdesigner från 
Barcelona, bor nu i Göteborg, 
som hjälper Cirkus Unik med 
webbplatsen. Att arbeta med 
Cirkus Unik är som att jon

glera! Det är fint och roligt att 
se på men det finns mycket 
jobb bakom för att kunna 

hålla alla bollar i luften så som 
Elin och Jailton kan. Allt i en 
fantastisk miljö med mycket 

kreativitet!
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ANNA HARRIS, SPOTIFY
Anna arbetar på Spotify, där 

hon ansvarar för bolagets 

strategi inom Premium
segmentet. Hon är uppvuxen 
i USA och flyttade till Sverige 

under 2014 för att läsa en 
masterutbildning på KTH. 

Anna började engagera sig i 
Reach for Change eftersom 
hon tror starkt på organi

sationens mål att förbättra 

världen för barn.

Cirkus Unik tillhandahåller 
en otrolig plattform där barn 

får vara sig själva och kan 

lära sig utveckla det självför
troende som är så kritiskt 

för deras utveckling. Anna 
ser också cirkusen som ett 
sätt att reducera stigma

tisering på, och även för att 

sammanföra samhällen. Hon 
är verkligen glad över sitt 

samarbete med Cirkus Unik 
och ser fram emot bolagets 

fortsatta utveckling.

TEAM ÅRSRAPPORT 2017

ADVISOR BOARD

GAYATHRI  
RATHINAVELU,  

THE GOOD TALENTS 

Gayathri är ordförande och medgrund
are i The Good Talents, ett socialt före
tag som identifierar och synliggör unga 
talanger i utsatta områden och arbetar 
med organisationsutveckling samt som 
program manager på Reach for Change. 
Hon har genom åren initierat/coachat 

uppstarten av flera sociala företag. Hon 
har 10 års erfarenhet av processledning 

inom innovation och ledarskap.

 

“Från första dagen jag träffade Elin 
och Jailton 2011 var det omöjligt att 
undgå deras potential och förmåga 

att starta och driva ett socialt företag 

som skulle kunna göra radikal skillnad 
för barn och unga i utsatta områden i 

Sverige.  Kombinationen av deras djupa 
kompetens inom nycirkus, engage

mang, entreprenöriella driv och tajming 

är häpnadsväckande. Det har varit en 

fantastisk resa att följa och stötta Cirkus 
Unik i utvecklingen av deras sociala 
företag som sedan starten 2016 har 

vuxit i rasande fart, ser fram emot att 
följa dem i deras resa framåt”.
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JOAKIM KLINGSPOR, 
MTG 

Joakim arbetar som  
projektledare i mediabolaget 

MTG och kom i kontakt med 
Cirkus Unik genom Reach for 
Change Advisor Board Pro

gram.

Joakim är involverad i Reach 
for Change för att han tror på 

att göra skillnad i barns liv gen
om drivna och duktiga sociala 

entreprenörer.

Joakim tror på Cirkus Uniks 
modell att genom cirkus skapa 
en säker plats för barn med oli
ka bakgrund att utvecklas och 

samtidigt skapa förutsättningar 
för  

integration.

MAHMOUD MUSTAPHA, 
MTG 

Mahmoud är utbildad 
ekonom på Linnéuniversitet  
i Kalmar/Växjö och älskar  

att jobba med affärsutveck
ling och att förädla kund

relationer.

 “Jag är ursprungligen från 
Libanon men uppvuxen i 

Sverige och initiativ likt Cirk
us Unik är något som jag själv 

upplevt och som bidragit 
till min trygga uppväxt.  Att 

ge barn en plattform att 

utvecklas och integreras i en 
‘avslappnad’ miljö är något 

som jag verkligen tror på och 

gärna stöttar.”
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MONICA  
PICAVÉA, OFICINA DA 

SUSTENTABILIDADE 
Monica är socialföretagare 

sedan 15 års ålder, grundare 
av Oficina da Sustentabili
dade, en B Corp i Brasilien, 
som hjälper företag att hitta 

sitt sociala syfte och uppnå 
den sociala inverkan de 

vill ha i samhället. Hennes 
anslutning till Cirkus Unik 
är förutom rådgivare även 

konsult för mätning av Social 
Påverkan.

 “För mig är det mest fan
tastiska med Cirkus Unik 

att de använder cirkus som 
en stor kraft för förändring. 

Med utgångspunkten att 
varje människa är unik, 

och samtidigt har alla sina 

egna speciella gåvor, har de 

utvecklat en metod, som kan 
hjälpa samhället att bli mer 

jämlikt och mer humant. Jag 
tror verkligen på deras sätt 

att göra saker. 

OLA  
PETTERSSON, 

TELE2 
Ola är ansvarig för Kundser
vice på Tele2 och har kommit 

i kontakt med Cirkus Unik 
genom Reach for Change.  

Ola är involverad i  

Reach For Change för att 
han tror på möjligheten att 

förändra och förbättra för 

alla barn i Sverige genom att 

skapa resurser och ekonomis
ka möjligheter till engagerade 

personer med unik kompe
tens inom sitt område.

Cirkus Unik har verkligen allt 
det Ola tror på; genom att 

använda Cirkusen som förän
dringsverktyg så kan man 
skapa möjligheter för barn 

att få bättre självkänsla och 

följa sina drömmar. Förutom 
visionen så känner Ola också 

starkt för grundarna Elin och 
Jailton samt deras förmåga 

att engagera genom cirkusen.
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BARNENS HISTORIER

ESTELLE
Estelle har varit med oss nästan från början, 
redan från 2015. I början visade sig en mycket 
osäker tjej, vågade väldigt lite och ville vara 

mera utanför lektionen med sin mamma än 
med oss. Utvecklingen gick väldigt långsamt, 
men steg för steg började hon tro på oss och 

framförallt på sig själv. Förra året efter att ha 
varit med oss under tre terminer deltog hon i 
den stora showen STADEN, och nu är hon så 
trygg, älskar att visa vad hon kan i ringen, till 
exempel. Vi blir så glada när vi tänker på den 

tjejen som kom till oss och den tjej  hon blivit. 

Jag har också med hennes föräldrars berättelse 
från deras perspektiv sett: “Första gången Es
telle prövade cirkus var i Trädgårdsföreningen 
under Göteborgs kulturkalas. Hon tyckte det var 
kul och vi pratade med henne om att hon skulle 
börja en cirkuskurs eftersom det var något 
hon gärna ville göra. Efter lite letande hittade 
vi kursen i nycirkus som Elin och Jailton från 
Cirkus Unik höll i på Dansforum vid Järntorget. 
Det var redan från början en spännande och 

något krävande utmaning. Som väldigt liten 
älskade Estelle att klättra och kunde vara riktigt 
modig, men som femåring hade hon blivit mer 

försiktig och avvaktande till att pröva nya saker. 
Men ändå var det här något hon gärna ville 

göra. I början gick det trögt. Estelle tyckte det 
var jobbigt och hängde inte med i övningarna. 

Ofta gick hon ut från klassen och kände sig 
otillräcklig. Efter en stund ute med oss torkade 
tårarna och hon övertalades att gå in igen. Vi var 

beredda på att inte fortsätta nästa termin, men 

Estelle ville så vi fortsatte att gå och någonstans 
hände någonting. Det var en gradvis förändring, 

men den var märkbar. Både för oss och för Elin 
och Jailton. Så en dag insåg vi att den där lilla 
tjejen som gärna klättrade på allt som var mer 

eller mindre fastspikat var tillbaka, och att hon 

dessutom vågade ännu mer än vad hon vågat 
förr. På lekplatser vi gick förbi ville hon gärna 
visa vad hon lärt sig och när någon av oss hade 

vänt ryggen till för att se vad lillebror höll på 
med kunde vi höra hur hon glatt ropade: ”mam
ma, pappa, ta en bild på mig!”. Vände vi oss om 
fick vi kanske möta en glad flicka som hängde 
upp och ner från en klätterställning, hade klät
trat upp på omöjliga höjder, eller var på väg mot 
någon ny balansakt. Självklart togs både en och 
två bilder. Cirkusövningarna blev mer och mer 
ett glädjeämne och något hon såg fram emot. 

När det var dags för uppsättningen som Cirkus 
Unik planerade var det självklart för henne att 
vara med. Och det är något vi verkligen är glada 

för. Att se vår flicka som nu hunnit fylla sju, 
klättra upp i trapetsringen på föreställningen 
var något oförglömligt. Ett underbart minne för 
livet, och en påminnelse för oss alla att inte ge 

upp bara för att något är jobbigt. “ 

 

Patrik & Camilla
Bi

ld
: L

en
na

rt
 S

jö
be

rg

40



SAM FIKTIVT NAMN 
FUNKTIONSVARIATIONER GRUPP - TAL OCH SPRÅK

Kannebäcksskolan Sspåret är en skola med elever 
från förskoleklass till år 9. Våra elever kommer 

från hela Göteborg med kranskommuner. Alla 
elever  har diagnosen språkstörning. Språkstörn
ing är en funktionsnedsättning som yttrar sig i 
svårigheter att tala och förstå språk. Den som har 

språkstörning har ett avvikande uttal och gram
matik, begränsat ordförråd och nedsatt ord och 
meningsförståelse, vilket kan skapa problem i 

vardagen både i kontakter med andra och lärande. 

Flera elever har också tilläggsdiagnoser såsom 
ADHD, ADD och autism.

Under vårterminen fick två av våra grupper,  2S 
och 3S, förmånen att få arbeta med cirkus Unik. 
Detta var så uppskattat av eleverna och nu hoppas 
vi på en fortsättning där vi också kan ge fler grup
per med elever i Sspåret chansen att få vara med 
Cirkus Unik. Jag har här valt att skriva om den 
utveckling hos en elev (som jag här kallar Sam) i 
vårt samarbete med Cirkus Unik.

Sam är en 8 år gammal pojke som går i 2S. Sam 

har diagnosen språkstörning och tilläggsdiagnos 

ADHD. Sam började tala vid fyra års ålder. Sam 
blir upprörd och ledsen när han inte blir förstådd. 
Sam har ett stort rörelsebehov. Om han inte får 

röra på sig blir han rastlös och stressad. Skolidrot
ten är svår för Sam. Det är svårt att stå i kö och 

vänta. Det är svårt med komplicerade regler och 

långa genomgångar. Detta leder inte sällan till 

känsla av utanförskap, konflikter, missförstånd 
och kommunikationsproblem. Sam tycker heller 
inte om att byta om och duscha efter idrotten.

Under vårterminen 2017 får vi för första gången 
kontakt med cirkus Unik. Detta blir som en vänd
punkt för Sam. För första gången byter Sam om. 
Eleverna har till cirkusen lätta och mjuka kläder 

och inga skor vilket Sam tycker är skönt. Under 
cirkuslektionerna känner sig Sam och alla elever 
sedda och hörda av de vuxna. Sam får chans att 
röra på sig hela tiden på ett sätt som han inte 

upplever kravfyllt. Han deltar för första gången 
i samtliga aktiviteter. Det kan vara att jonglera, 

trapets, hundposition och att bygga en pyramid 
med sina kompisar. Sam och de andra eleverna 

får känslan av att bli accepterade, lyssnade till och 
tagna på allvar. De upplevelser eleverna får genom 
cirkusen stärker också språkförståelsen. Up
plevelser kombineras med nya ord och begrepp. 
Genom övningar som att bygga pyramid och träna 
tillsammans får Sam och de andra rika tillfällen 

att samarbeta. Efter våra tillfällen med Cirkus 
Unik är Sam mer positiv till att gå till idrottssalen. 
Sam är inte längre lika rädd att misslyckas och 
vågar prova fler aktiviteter. Sam har utvecklat sin 
självkänsla och känner att han vågar vara den han 

är. På vår sommarfest med föräldrarna i juni 2017 
får eleverna chans att visa en del vad de arbetat 

med under tiden med Cirkus Unik. Glädjen över 
detta går inte att missa hos föräldrar och barn. Då 

elever med språkstörning ofta har svårt att hitta 

fritidsaktiviteter och kan bli ensamma ser vi också 

att intresset från föräldrahåll är stort. Föräldrarna 
här har svårt att hitta bra fritidsaktiviteter för sina 

barn. Att hitta Cirkus är värdefullt.

Förutom beskrivningen av utvecklingen hos Sam 
får ju alla elever i gruppen chans till en fysisk 
träning som de upplever positiv. Forskning 
belägger att fysisk träning ökar koncentration och 
inlärningsförmåga, minskar risken för ångest, 

depression och nedstämdhet, gör att barnen 

slappnar av och sover bättre, får bättre balans och 

koordination mm.

Ulla Gustavsson Carlehäll (Kannebäcksskolan)

BARNENS HISTORIER ALLEZ-HOP!
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JONNA 
FIKTIVT NAMN
Om Jonna, en text som hennes mamma skriver: 
För tre år sedan när Jonna började på Cirkus Unik 
var hon ett ganska så blygt och avvaktande barn. 
Men det märktes direkt att hon tyckte det var 
roligt med cirkusen och de nya vännerna. När det 
var dags för första uppvisningen ville hon absolut 
inte vara med. Jag sa att vi kunde vara med och 
titta på. Elin lirkade klokt med henne och plötsligt 
var hon på scen med de andra. Hon sa att det var 
lite läskigt att så många tittade på henne. Andra 
uppvisningen var hon mer pigg på att medverka i. 
Med tiden blev hon mer och mer självsäker med 

att vara cirkustränande tjej.

Och i våras hjulade hon ner för gången i Domkyr
kan med en publik på 800 präster. Hon var mäkta 
stolt efteråt över sig själv och sina kompisar.

Jonna är i dag en väldigt trygg och självsäker per
son. Jag är övertygad om att Cirkus Unik har haft 
en stor positiv inverkan på hennes utveckling som 
person.

Hon vill hela tiden bli bättre på de olika övningar
na men det är alltid lustfyllt aldrig betungande. 
Timmarna innan hon ska iväg på cirkustränin
gen hoppar hon otåligt omkring hemma och bara 

längtar till att det ska börja. Fylld av livsglädje 
energi och styrka och det har jag Cirkus Unik att 
tacka för.
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ALLEZ-HOP!BARNENS HISTORIER

SARA  
FIKTIVT NAMN
För mig som pedagog till den här eleven så har 
jag märkt och sett många positiva förändringar 

Sara började med stängda murar på cirkus
lektionerna och en osäkerhet med oss men mest 

med sig själv. Hon visade väldigt mycket attityd 
och använde sig av det som sitt försvar. Hon var 
rädd för att samarbeta med de andra (förutom 
sin närmaste tjejkompisar) och låtsades ha ont 
i magen när vi skulle testa nya saker som hon 
inte ville/vågade utföra. När jag började se 
förändringar hos henne var som störst i mitten 

av terminen när vi började använda oss av 

ett diagram. För då fick hon inte bara själv en 
utmaning utan även en utmaning tillsammans 
med de andra i gruppen.

Sara behövde ett mål med cirkusen och när hon 
fick det blev hon positiv, ville hjälpa de andra 
och det viktigaste av allt, vara snäll med sig 

själv. Hon kom till lektionerna och hälsade på 

oss lärare, ville prata med oss och ville att vi 

skulle bli en del av hennes liv. Hon berättade 
mycket om sig själv, och frågade oss om saker 
Sedan på avslutningen så sa hon frivilligt att 
hon ville vara moder natur och vågade göra det. 
Hon testade allt vi frågade henne att göra men 
vågade ändå säga till när hon tyckte något var 
lite (jag citerar) “Läskigt”. Att få den tilliten av 
henne var jättefint och något jag har uppskattat 
oerhört.

Hon vågade kommunicera med oss, och hon 
blev en trygghet för många i gruppen då hon 
ibland tröstade och “hejade på” de andra 
eleverna i gruppen. Sara  är en jättefin och 
omtänksam tjej, som även har utvecklats som 
cirkusartist!

Allez Hop! 
Carolina (cirkuspedagog)
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FEEDBACK  
FRÅN FÖRÄLDRAR

FEEDBACK  
FRÅN FÖRÄLDRAR ÅRSRAPPORT 2017

Karin: “Cirkus Unik betyder rörelse och glädje för mitt barn och för mig, att utveckla 
sitt mod, pröva sina gränser och våga lita på andra människor.“

Nebojsa: “De som jobbar på Cirkus Unik gör det med hjärtat och barnen känner den 
vibrationen och utvecklas enormt snabbt i självförtroende och mod. Helt och hållet  

en suverän förändring !“

Cathrine: “Och de är glada när deras vänner uppnår något också, de tävlar inte, de blir 
lyckliga om de andra människorna är framgångsrika. Jag ser en stor förändring hos 

dem, min första dotter är tre år äldre och i början var hon väldigt blyg, men nu har hon 
mer självkänsla. I början trodde hon att hon inte kunde göra de saker de andra gjorde, 

men nu är hon så säker “

Kristina:  “Min dotter brukade gå till gymnastiken och hon var alltid så fysisk men 
gymnastiken var verkligen stereotyp; de var inte snälla med barn, allt  handlade om 
rörelse och fysik, och hon kände sig inte fri och jag kommer ihåg när hon träffade 

Edith (en vän från Cirkus Unik). Hon sa: “Detta är vad jag vill göra.” Och då kände hon 
sig säker för att pröva allt och kan vara kreativ; om de känner sig säkra kan de prova 

på andra saker som de uppfinner, så det är bra.“
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EXPERTUTLÅTANDE ÅRSRAPPORT 2017

EXPERTUTLÅTANDE
Jag har läst igenom Cirkus Uniks verksamhetsrapport och har utifrån min  
erfarenhet som producent och projektledare följande kommentarer: 

Cirkus Uniks verksamhetsidé känns relevant och väl underbyggd både vad gäller 
mission, vision och mål. Att verksamheten appellerar till både barn och vuxna är 
tydligt då verksamheten vuxit imponerande mycket på bara några få år (från 835 
barn 2016 till 2195 barn 2017).

Cirkus Uniks arbete med mångfald, möten över generationer och att bryta  
segregation genom t e x cirkusstaffett eller barn och föräldrakurser känns  
också välgenomtänkta och jag ser fram emot att fortsätta följa detta arbete!

Verksamhetens många olika grenar, från kommersiella shower till cirkusskola och 
workshops gör att kunskapen om Cirkus Uniks verksamhet får en större spridning 
samt ökar verksamhetens inkomstpotential. 

Vad gäller det ekonomiska resultatet undrar jag lite mer om de höga konsult
kostnaderna och skulle gärna se en tydligare beskrivning av dessa i rapporten.

När jag tittar framåt har jag följande kommentarer och frågor: Går det att växa 
och hur ser i så fall prognosen ut för detta? Är det genomförbart? Är det önskvärt? 
Hur långt sträcker sig samarbetet med Kulturskolan (som känns viktigt för att få 
spridning och deltagare i stadsdelarna)?  Jag skulle gärna se en tydligare bild över 
hur Cirkus Unik ser på framtiden ur ett 35 årsperspektiv!

Hur kan man öka vinsten på verksamheten? Jag tror att Cirkus Uniks verksamhet 
och mål skulle intressera fler bidragsgivare och tror på att söka stöd från  
Allmänna arvsfonden och Postkodslotteriets kulturstiftelse. 

Lisa Nowotny är chefsproducent/ administrativ chef på Backa 
Teater sedan 5 år tillbaka. Tidigare har hon arbetat på Angereds 
Teater som producent och marknads ansvarig samt som  
projektledare för Barnteaterakademin (sitter nu i styrgrupp).
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PRESS ÅRSRAPPORT 2017

PRESS
Press, radio och TV har visat ett stort intresse för 
vår verksamhet vilket vi är glada för och som också 
bidragit till att efterfrågan på våra tjänster har ökat.

SOCIAL POLITIK, 
FÖRSTASIDA

FILTER, 
HELSIDA

SOCIAL POLITIK,  
FÖRSTASIDA
socialpolitik.com/2017/03/30/alla-ar-akrobater

SVERIGE!, SVT PLAY
www.svtplay.se/video/15437921
(Vi är med efter 23 minuter)
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KONTAKTA OSS

Tel: 0729716060
info@cirkusunik.se

cirkusunik.se
facebook.com/cirkusunik

Åvägen, 24 - Göteborg - 41 251

KONTAKT ÅRSRAPPORT 2017
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