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HIGHLIGHTS 2019
BARN I

PEDAGOGISKA VERKSAMHET SHOWPUBLIK 

TALANG 
SVERIGE OCH TYSKLAND

TVÅ NYA 
PRODUKTIONER

NYA SAMARBETENFÖRDJUPNINGSGRUPPEN

DrömfångareDare 2 be!

YOUTUBE VISNINGAR 
TALANG SVERIGE

HIGHLIGHTS 2019 ÅRSRAPPORT 2019

3123 3050 313.000

313 000 visningar i youtube
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https://youtu.be/ho1xz_LaYHw


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 stadsdelar. Många av 
barnen i Göteborgs socioekonomiskt  utsatta områden drabbas av sys-
slolöshet och låg självkänsla vilket kan leda till depression. Risk finns 
också för missbruk  och att dras in i kriminella gäng.  Många barn och 
unga mår även dåligt idag p.g.a 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 in-
vandring är en annan stressfaktor för barn med invandrarbakgrund. Be-
folkningen 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 göra att de mår dåligt. Segraren priorit-
eras i idrottstävlingar och idén om konkurrens betonas och värdesätts 
överhuvudtaget i samhället, men de förmodade fördelarna med t.ex. 
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 segrega-
tionen, 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 2019
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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”. 
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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 2019
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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 jäm-
föra sig med andra. Vikten läggs på själva utvecklingsprocessen och inte vid prestation-
er. 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 an-
dra 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 olik-
heterna är en tillgång. 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 bakgr-
und än de själva.

VÅR IDÉ –
VÅR STRATEGI ALLEZ-HOP!

SAMARBETE

INKLUDERING

SJÄLVKÄNSLA
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MÅLGRUPP ÅRSRAPPORT 2019

MÅLGRUPP

Cirkus Unik riktar sig till barn mellan  7 - 12 år 
från olika områden men främst i de utsatta om-
rådena i Göteborg med målet att minska utan-
förskapets 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 sa-
marbete. Vi arbetar därför med målgrupper med 
socio-ekonomisk och kulturell mångfald. 

I de utsatta områdena har många barn utländsk 
bakgrund och föräldrar som inte känner sig ink-
luderade i samhället trots att de ofta bott i Sver-
ige 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 pers-
pektiv - med olika utanförskapsområden i åtanke 
och  därför har vi även detta år fortsatt vår  verk-
samhet 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.
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Källa: Lundquist, Åsa. 2017. Jämlikhetsrapporten. Rapport/Göteborgs Stad
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AKTIVITETER ÅRSRAPPORT 2019

AKTIVITETER

CIRKUS-
SKOLA

MÖTES-
PLATS

SHOW

WORK-
SHOPS

CIRKUS-
STAFETT

FUNKTIONS-
VARIATIONER

10



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 gjorde vi initialt en kartläggning för att välja ut de mest 
utsatta skolorna i staden. 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 två grupper i Centrum, två grupper i Majorna och tre i Lundby till vilka föräldrar 
kan anmäla sina barn.

BARN 
SAMMANLAGT 

HAR DELTAGIT I VÅR 
CIRKUSSKOLA ÅR 2019

TEKNIKER
JONGLERING
AKROBATIK
PYRAMIDER

LUFTAKROBATIK SOM 
TYG, RING, REP, TRAPETS

CIRKUSSKOLA

SAMARBETE 
MED SKOLOR
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LEKTIONER ÅR

480

GRUPPER

23

331

HISINGS BACKA

RANNEBERGEN

VÄSTRA GBG CENTRUM

MAJORNA

FRÖLUNDA

BISKOPSGÅRDEN

LUNDBY

BERGSJÖN

9 OMRÅDEN
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UTVÄRDERING  
OCH RESULTAT ALLEZ-HOP!

FÖRDJUPNINGSGRUPPEN

Cirkus Unik har valt ut några äldre elever ur cirkusgrupperna, 
som varit länge hos oss och visat stort intresse att vilja fortsät-
ta utveckla sin cirkustalang. Det är denna grupp som kommer 
vara med i det nya samarbetet med GöteborgsOperan.

Årets nya initiativ
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CIRKUSSKOLA ALLEZ-HOP!

STATISTIK OCH PROGNOS
DIAGRAM ÖVER CIRKUS UNIKS TILLVÄXT FRÅN 2014 – 2019
Diagram över Cirkus Uniks tillväxt från 2014 -2019

Cirkusskolan finansieras delvis av föräldrar och delvis av offentliga sektorn med olika typer av ekonomiskt 
stöd. Kulturskolan och Jämlik Göteborg (Social Resursförvaltning) har delat kostnaderna för läsår 18-19. I 
slutet av 2018 ändrades statens budget med stora besparingar inom kultur och social verksamhet som resultat, 
vilket  signifikant har påverkat vår verksamhet.DELMOS (Delegation mot segregation) och Jämlik Göteborg 
hade inga mer medel att investera och Kulturskolan kunde bara finansiera tre av de sex stadsdelarna i utsatta 
områden av Göteborg. Även vår verksamhet med grupperna med Funktionsvariationer blev påverkad och det 
blev en hösttermin utan cirkusskola för dessa barn. 

Vi kämpar för att barnen i de utsatta områdena samt de med funktionsvariationer ska få tillbaka sin cirkussko-
la. Och...vi lyckades vad det gäller barnen med funktionsvariationer åtminstone en termin inför 2020!

Årets nya satsning från Cirkus Unik är ännu en grupp i Cirkusskolan, Fördjupningsgruppen, se ovan!

HT 2014 VT 2015 HT 2015 VT 2016 HT 2016 VT 2017 HT 2017 VT 2018 HT 2018 VT 2019 HT 2019 PROGNOS
VT 2020

Antal platser per grupper:

Antal platser i cirkusskola:

HT 2014 VT 2015 HT 2015 VT 2016 HT 2016 VT 2017 HT 2017 VT 2018 HT 2018 VT 2019 HT 2019 PROGNOS
VT 2020
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169

221
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AVSLUTNINGSSHOW 
CIRKUSSKOLAN 2019
En gång per år har vi våra cirkusavslutningar i alla 13 grupperna i 6 om-
råden i Göteborg, ca 160 barn. Ett moment som föräldrar, barn och vi ped-
agoger ser fram emot med glädje. I år var inget undantag, det blev en succé 
och barn, fritidspedagoger och föräldrar var nöjda!

Barnen fick möjlighet att stolt visa för sina nyfikna föräldrar, familj, lärare 
och klasskompisar  en show med inslag av styltor, akrobatik, trapets, ring 
och sång. 

De fick också ett fint diplom att ta med sig hem.

I de skolor där vi har samarbete med Kulturskolan, har det blivit tradition 
att förutom föräldrarna även alla fritidsavdelningarnas barn samlas för att 
se  barnen som har varit med i cirkusen. Så i varje skola hade vi ca. 80-140 
barn och vuxna i publiken per dag.

ANTAL 
FÖRÄLDRAR

78

ANTAL I 
PUBLIKEN

535

STADSDELAR

6

GENOMSNITTLIG 
PUBLIK PER 

FÖRESTÄLLNING

89

TEMA 2019 - Vart är mitt Vinterland?
“I Sverige har vi fyra årstider, men årstiderna börjar suddas ut. Skog-
arna brinner, vattnet svämmar över och vintern blir varmare och var-
mare.
Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn.
Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.”

CIRKUSSKOLA ALLEZ-HOP!
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UTVÄRDERING  
OCH RESULTAT

UTVÄRDERING  
OCH RESULTAT

ALLEZ-HOP!

För att mäta våra resultat i cirkusskolan har vi använt oss av 
två metoder: 1) Värdehjulet - en metod tillsammans med bar-
nen för att mäta utvecklingsområden inom gruppen 2) enkät 
med föräldrarna.

1. VÄRDEHJULET
Vi ser en meningsfull förändring i grupperna som vi arbe-
tar med och därför har vi utvecklat en metod för att mäta 
utvecklingen. Vi har sammanfattat den inom fem olika om-
råden.

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

1. SAMARBETE
2. RESPEKT

3. KONCENTRATION
4. JÄMSTÄLLDHET
5. SJÄLVKÄNSLA
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ALLEZ-HOP!
UTVÄRDERING  
OCH RESULTAT

Det är möjligt att se en tydlig utveckling inom alla områden  för alla grupperna. De har i gen-
omsnitt ökat med 34% från början till slutet av höstterminen 2019. Barnen tillsammans med 
sina cirkuspedagoger avsätter tid varje lektion till att diskutera de viktigaste aspekterna som 
hänt under dagen och kan på så sätt komma fram till nya lösningar och mål. En kontinuerlig ut-
värdering av den sociala utvecklingen hjälper barnen att sätta ord på sina känslor, lösa konflikter 
och öka gemenskapen eftersom alla tillsammans vill bli bättre på att bidra till en bättre stämning 
i gruppen.

VÄRDEHJULET RESULTAT

HT19 Koncentration Superhjälte Respekt Samarbete

Start på terminen 32% 57% 19% 44%

Slut på terminen 66% 87% 64% 72%

Genomsnitt        
utveckling

34% 30% 45% 28%

0%

START 
PÅ TERMINEN

SLUT 
PÅ TERMINEN

25%

50%

75%

100%

KONCETRATION

SUPERHJÄLTE

RESPEKT

SAMARBETE

Resultat för alla våra grupper under Höst 2019:

Gennomsnittlig grupputveckling - Alla grupper höst 2019
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2. ENKÄT MED FÖRÄLDRAR

ALLEZ-HOP!
UTVÄRDERING  
OCH RESULTAT

CIRKUSSKOLAN

91%
INFORMATION

FEEDBACK FRÅN FÖRÄLDRAR

95%
MOTORIKUTVECKLING

87%

“Vi är tacksamma för det fantastiska bemötandet vi 
får av Cirkus Unik-teamet och är mycket impone-
rade över det barnen har lärt sig, både fysiskt och 
psykiskt. De älskar att komma hit varje fredagkväll!” 

“Ger stark känsla av stolthet 

och tillhörighet :)”

“Prestigelösheten och alla får trä-

na utifrån sina förutsättningar.”

Vid terminens slut delade vi ut enkäter för att undersöka hur nöjda 
föräldrarna och barnen  är med cirkusskolan, utvecklingen i barnens 
motorik, samt informationen från Cirkus Unik. 

Enkäten visade ett nöjdhetsindex på:
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CIRKUSSKOLA ÅRSRAPPORT 2019

PEDAGOGISKT STÖD MED EXPERT

VÅRA PARTNERS

Under 2019 har vårt arbete med pedagogiskt stöd för 
cirkusskolan utvecklats. 

Jag har följt verksamheten under vårterminen i flera oli-
ka grupper genom att närvara på deras lektioner. Cirk-
uspedagogerna och jag har sedan träffats några gånger 
för att diskutera och utvärdera arbetet. Det har lett till 
många givande och utvecklande samtal.

Inför höstterminen önskade pedagogerna att jag skulle 
följa endast en grupp. Det blev fördjupningsgruppen 
med barn som kom från olika grupper och som blivit 
mer erfarna cirkuselever.

Det är en förändring som gynnat vårt samarbete på så 
vis att våra pedagogiska samtal blivit mer konkreta och 
samtidigt grundligare.

Mitt arbete i cirkusskolan har intensifierats och jag har 
kunnat vara ett tydligare stöd för pedagogerna i deras 
kontakt med både barn och föräldrar.

Pia Björnstad
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BARNENS HISTORIER ÅRSRAPPORT 2019

BARNENS HISTORIER

BERÄTTELSE 1
ROBIN

Robin började i en av Cirkus Uniks grupper under 
hösten 2019. Vi kunde direkt se att han hade stor 
fysisk potential, men han hade tyvärr en del prob-
lem i gruppen. Robin hade svårt att koncentrera sig 
och hade låg tolerans med de andra barnen. Vid 
flera tillfällen vägrade han delta i samlingarna och 
sa fula ord. 

Under cirkusträningarna övar barnen på olika sak-
er utefter deras förmåga, vissa övar på grundövnin-
gar medan andra kan testa mer avancerade tricks. 
Robin blev lätt arg när han inte fick öva på samma 
saker som andra fick och sa vid flera tillfällen att 
han skulle sluta träna cirkus. Detta fullföljde han 
dock aldrig.

Allt eftersom terminen gick blev Robin mer och 
mer intresserad av luftakrobatik. Han såg hur de 
barnen som jobbade hårt utvecklades, så han tog 
efter dem. Till en början tyckte han många övnin-
gar var läskiga men utmanade sig på en nivå han 
tyckte kändes okej. 

I slutet av terminen deltog han alltid i samlingarna 
och bidrog ofta med kloka ord i utvärderingarna, 
han bad även sina klasskompisar vara tysta om de 
pratade.

När det närmade sig avslutningsshow var han 
väldigt noggrann under repetitionerna; både med 
att göra sina uppgifter korrekt men också med att 
hålla koncentrationen. Rättvisa är en viktig sak för 
Robin så när de andra i gruppen inte höll koncen-
trationen under hans delar i showen sa han ifrån. 
Vi uppmuntrade honom i att han var duktig som 
höll koncentrationen och som sa ifrån när vänner-

na inte gjorde det.

Robin var otroligt nöjd med sin insats i showen! 
Det är inte svårt att se att han trivs med att stå i 
rampljuset och han gjorde en stor utveckling under 
terminen.

Jag tror att cirkusen har hjälpt Robin att hitta ett 
nytt sätt att använda sin energi och att uttrycka sig 
verbalt när han inte håller med sina kompisar. 

Det har varit kul att se hans utveckling under hösten 
och jag hoppas få fortsätta se den under våren.

*Ur en cirkuspedagogs synvinkel, namnet är fiktivt
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Mia började på cirkusen med oss våren 2019 och 
visade stort intresse för cirkusen. Vi kunde se att 
det fanns en bra motorik och möjlighet för henne 
att utvecklas mycket.

Samtidigt så kunde vi se att hon verkade osäker 
och hade svårt med att verkligen träna fullt ut på 
lektionerna. Vi upplevde att det var viktigare för 
henne att följa de äldre barnen i gruppen.

Hon kollade alltid först efter de äldre barnens reak-
tioner och tankar på vad de ville göra och även hur 
de uppförde sig mot de andra eleverna på lektion-
erna, trots att de ofta var mycket kritiska mot de 
andra i gruppen. Hon kunde ibland välja att vara 
ännu mer elak än de äldre barnen mot de andra 
eleverna för att få deras bekräftelse.

När vi sedan började med utvärderingarna i form 
av Värdehjulet så upprepade hon alltid vad just de 
barnen hon såg upp till sa. Ju fler gånger vi hade 
utvärderingarna och våra egna privata samtal med 
henne så såg vi att hon gradvis började våga tän-
ka själv, hon valde att trösta sina cirkuskompisar 
istället för att vara kritisk och hon valde att fokus-
era mer på sin träning. Även om vi såg att det tog 
emot och fortfarande tar emot att välja att vara 
mera snäll mot sig själv och de andra i gruppen, så 
vågar hon nu kämpa för att göra det.

Vi ser fram emot att även i fortsättningen få följa 
henne och det kommer bli spännande att få ob-
servera och stödja hennes utveckling. Det är in-
tressant att se hennes modiga kamp i sökandet eft-
er sin identitet..

*Ur en cirkuspedagogs synvinkel, namnet är fiktivt

BARNENS HISTORIER ALLEZ-HOP!

BERÄTTELSE 2
MIA
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FUNKTIONS-
VARIATIONER ÅRSRAPPORT 2019

Cirkus Unik har sedan under VT 2017 haft möjligheten att få ar-
beta med barn med funktionsvariationer som tex koncentrations- 
och språksvårigheter samt barn med  hörsel- eller synnedsättnin-
gar i en skola i Göteborg. Vi har sett barnen göra enorma framsteg 
på bara ett par lektioner och både skolledning och föräldrar har 
efterfrågat förnyat samarbete. Vi är glada över att vi i samarbete 
med Skapande Skola kunnat fortsätta samarbetet även under 
vårterminen 2019.

Dessa barn har mycket svårt att närvara vid den ordinarie 
idrottsundervisningen. Komplicerade regler och långa genomgån-
gar är svårt och leder inte sällan till känsla av utanförskap, konf-
likter, missförstånd och kommunikationsproblem.

Nycirkus har för dem inneburit en ny och friare träning där var-
je 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 VT 2019

FUNKTIONSVARIATION

45

TAL SPRÅK HÖRSEL SYN
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MÖTESPLATS ÅRSRAPPORT 2019

MÖTESPLATS
 Vår metod är baserad på att skapa en plattform där 
barn och föräldrar från olika socioekonomiska och 
kulturella bakgrunder kan mötas. Cirkus Unik un-
dervisar inte enbart barn i utsatta områden vilket ger 
oss en möjlighet att erbjuda tillfällen för barn från 
olika stadsdelar att träffas. Vi anser att integration 
inte bara handlar om att inkludera barn från utsatta 
områden till centrum, men också att inkludera barn 
från centrum med “hela” deras stad så därför ordnar 
vi möten i olika delar av staden varje gång.

Stora Cirkuskalaset i samarbete med Kulturskolan 
och Jämlikt Göteborg avslutade vårterminen för 
cirkusskolan på bästa sätt! Vi samlade 251 glada 
barn och föräldrar från hela Göteborg på Världskul-
turmuseet, och Cirkus Unik bjöd på cirkuslekar, fi-
ka och som avslutning cirkusföreställning av våra 
artister.

74% av alla som kom den dagen svarade att de har 
pratat med en ny person den dagen. Och 34% ha-
de varit på Världskulturmuseet för första gången! 
Vilken lyckad dag!

Stort tack till alla fantastiska föräldrar, personal 
och volontärer som tillsammans arbetade för att 
göra detta event till en riktigt lyckad dag!

CIRKUSKALASET

youtu.be/KbsNFttL7GE

Har du varit på världskultur-
museet innan?

Har du pratat med någon ny 
person idag?

Har ditt barn lekt men någon 
ny kompis idag?

Resultat från enkäter:

66%
JA

74%
JA

41%
JA
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CIRKUSSTAFETT ÅRSRAPPORT 2019

Cirkusstafett, Cirkus Uniks spännande satsning i samarbete med Skapande skola, 
Västra Göteborg, under skoltid i samarbete med skolornas 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. I slutet av 
skolåret  kommer filmerna att sammanställas och visas på en gemensam avslutning-
sträff med show av Cirkus Uniks artister.

3. Alla idrottslärare får under lektionen på samma gång fortbildning där Cirkus Un-
ik kommer dela med sig av olika teoretiska och praktiska verktyg för att stimulera 
gruppsamarbete utan konkurrens

CIRKUSSTAFETT

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

CIRKUS FILM

FORT-
BILDNING

ANTAL  
BARN 2019

SKOLOR
HT18 OCH VT19

113

5
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CIRKUSSTAFETT ALLEZ-HOP!

youtu.be/gV4-OBe6088 

youtu.be/66qGSde24fs

youtu.be/PUIxixrSwyw 

youtu.be/_nrflcB5igo

youtu.be/QLco-rjDsV4 

Cirkus Unik Cirkusstafett Vättnedalsskolan 1 HT18

Cirkus Unik Cirkusstafett Långedragsskolan VT19

Cirkus Unik Cirkusstafett Kannebäcksskolan VT19

Cirkus Unik Cirkusstafett Vättnedalsskolan 2 HT18

Cirkus Unik Cirkusstafett Önneredsskolan VT19
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CIRKUSSTAFETT ALLEZ-HOP!

CIRKUSSTAFETTAVSLUTNINGEN
Tillsammans med Skapande Skola bjöd vi in alla våra klasser från 
Västra Göteborg till Stora Stafettavslutningen i Frölunda Kulturhus! 
Här samlades för första gången alla fem klasser i åk. 4 som under 
läsåret deltagit i Cirkusstafetten. Vi fick äntligen se på den fina och 
roliga filmen de gjort under lektionerna, fikade och sedan blev det 
Cirkusföreställning Drömfångare! En riktigt magisk dag så stort tack 
till allihopa!

Se även showen Drömfångaren under avsnittet shows nedan!

youtu.be/XbFT2eLdTyM
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WORKSHOPS ÅRSRAPPORT 2019

ANTAL BARN

ANTAL BARN GRUPPER SKOLOR

ANTAL  
WORKSHOPS

2293

410 24 10

WORKSHOPS

79

Under alla skollov håller vi workshops. Där kommer 
vi i kontakt med barn från hela Göteborg med omne-
jd 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.

Cirkus Unik har också under 2019 fått möjligheten att ha ett sa-
marbete med Alingsås kommun via Skapande Skola. Vi besökte tio 
skolor under skoltid och undervisade i olika cirkustekniker, och där 
mötte vi 24 grupper - sammanlagt 410 barn!!

ALINGSÅS KOMMUN
SKAPANDE-SKOLA

Bi
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a 
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WORKSHOPS PARTNERS
GÖTEBORG STAD

PARTNERS I
GÖTEBORG

LERUMS KOMMUN
Sommarlov (invigning Aluddens utescen)

Barnfestivalen

Alingsås Kulturhus

Stadsskogenskolan

ALINGSÅS KOMMUN

STENUNGSUND 
KOMMUN

KUNGSBACKA 
KOMMUN

WORKSHOPS ALLEZ-HOP!

• Angered: Kulturskolan Angered, Bergsgårdsskolan och Hammarkullens Parklek
• Askim- Frölunda-Högsbo: Positivparken
• Centrum: Trädgårdsföreningen
• Norra Hisingen: Selma Lagerlöfs torg - invigning
• Västra Göteborg: Bergkristallparken
• Västra Hisingen:  Barnens Lördag i Sjumilahallen och Landamäreskolan
• Östra Göteborg: Bagarns mötesplats, Bergsjön Siriusgatan samt Rymdtorget
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SHOW ÅRSRAPPORT 2019

SHOW

ANTAL 
SHOWS

13

TALANG VISNINGAR 
PÅ YOUTUBE

313 000

PUBLIK

3050År 2019 förändrade Cirkus Unik  sin affärsmodell väsentligt, 
pga interna och externa förändringar. Våra konstnärliga pro-
duktioner gavs i år mycket mer utrymme för utveckling. 

Vi har skapat 2 nya produktioner i år: Drömfångare och Dare 
2 Be! Se nedan

Med Cirkus Uniks shower för vi ut nycirkus till en större pub-
lik 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.

2019 blev ett stort år eftersom Cirkus Unik också var med i 
svensk TV - Talang och kom ända till semifinalen i program-
met! Dessutom blev vi inbjudna och fick uppträda även i tysk 
TV -Das Supertalent.

DRÖMFÅNGARE

TALANG SVERIGE OCH TYSKLAND

DARE 2 BE!
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SHOW ALLEZ-HOP!

DRÖMFÅNGARE
Drömfångare vill visa vikten av att stanna upp och 
låta drömmarna komma till liv.

En flygande luftakrobatisk föreställning med vacker 
musik och livesång som hjälper publiken att fånga 
sina drömmar!

Här får ni se nycirkus med luftakrobatikakter i ring, 
tyg och trapets. Föreställningen har också inslag av 
sång, dans, parakrobatik och teater.

Miniclip: youtu.be/ptLQBSE1JQE

Fullängd: youtu.be/aCURU_p21JA
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SHOW ALLEZ-HOP!

DARE 2 BE!

Dare 2 Be! vill poängtera vikten av att våga vara sig 
själv och att stå emot negativa normer och likriktning 
i samhället.

Föreställningen tar upp dagsaktuell tematik för att 
göra ett inlägg i debatten gällande normer, mobbning, 
grupptryck och värdet i att äga sin identitet.

Dare 2 Be! är en nycirkusföreställning med mycket 
luftakrobatik i tyg, ring och rep, och även med inslag 
av teater, dans och sång!

Miniclip: youtu.be/AitONOtSWdA
Fullängd: youtu.be/wF7WCSWYTE8
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SHOW ALLEZ-HOP!

TALANG SVERIGE OCH TYSKLAND
Vi är glada över att ha deltagit i det populära program-
met Talang!

Så värdefullt att få möjlighet att inspirera barn att hitta 
sina egna talanger.

Cirkus Unik deltog i augusti 2019 även  i TV-program-
met Das Super Talent i Bremen! Titta på videon!!

Juryn blev imponerad och beskrev numret som poet-
iskt och starkt. December 2019 valde tysk TV RTL, en 
av de akter i Talang med en bra bakgrundsstory- och de 
valde oss! De kom till Sverige och följde oss under en 
dag, hemma, i skolan, på träningar och till och med på 
en skolavslutning i cirkusskolan.

youtu.be/ho1xz_LaYHw

Audition Talang

youtu.be/jtHtm3Fve10

Semifinalen Talang

tiny.cc/talent-cirkus

Das Super Talent

YOUTUBE 
VISNINGAR

313.000

31

https://youtu.be/ho1xz_LaYHw
https://youtu.be/ho1xz_LaYHw
https://youtu.be/ho1xz_LaYHw
https://youtu.be/jtHtm3Fve10
https://youtu.be/jtHtm3Fve10
https://youtu.be/ho1xz_LaYHw
https://www.rtl.de/cms/supertalent-2019-dieter-bohlen-kann-beim-akrobatik-act-kaum-hinsehen-4450527.html
https://www.rtl.de/cms/supertalent-2019-dieter-bohlen-kann-beim-akrobatik-act-kaum-hinsehen-4450527.html
https://youtu.be/ho1xz_LaYHw


PARTNERS ALLEZ-HOP!

SPONSORER & PARTNERS

KULTURSKOLAN
Kulturskolan är en verksamhet inom Göteborgs kommun som erbjuder Göte-
borgs alla barn, en rik, varierad och värdefull fritidssysselsättning och fungerar 
som en mötesplats för delaktighet, gemenskap och utveckling. Kulturskolan till-
varatar 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 stadsdelar 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 inklu-
dering i samhället via kultur.

Feedback från Kulturskolan

Feedback från Kulturskolan

“Jag är mycket nöjd med vårt samarbete och framför allt mycket imponerad kring ert 
arbete kring deltagarnas inflytande över hur gruppen fungerar och arbetar tillsammans.”

“Cirkus unik bidrar till att berika barnens uttrycksmöjligheter och vidga synfältet 
på kultur. Genom sin pedagogik berikar de även barnens möjligheter att arbeta i 
grupp, utmana sig själv och därmed växa som människa. Cirkus Unik är högst pro-
fessionella i sitt bemötande och lätta att arbeta med, för kulturskolan innebär detta 
samarbete en enorm glädje.”

Petter Rosenlundh

Enhetschef Kulturskolan

Områdesansvar Samhälle och Kultur

GÖTEBORG STAD -Östra Göteborg

Vänliga hälsningar,

Frida Mälarborn Hoshino

GÖTEBORGS STAD

Kulturskolan Askim-Frölunda-Högsbo
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Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan 
skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna 
ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras mö-
jligheter till eget skapande ökar.  Skapande skola utgör ett kom-
plement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kval-
itativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och 
förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och 
förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och 
ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Samarbetet mellan Cirkus Unik och Skapande Skola har gett 
oss fantastiska möjligheter att möta elever under skoltid, vilket 
är mycket värdefullt för att nå ut till många fler i olika projekt. 
Vi har Cirkusstafett med flera skolor i Västra Göteborg, Cirkus 
på elevens val för barn med funktionsvariationer, samt har även 
nått ända till Alingsås med cirkuslektioner!

GÖTEBORGS STAD 
SKAPANDE SKOLA

JÄMLIKT GÖTEBORG
Jämlikt Göteborg vill att Göteborg ska vara den jämlika staden 
som bidrar till ett gott liv för alla. De vill satsa långsiktigt och 
uthålligt på att skapa en mer jämlik stad, och vill minska skill-
nader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delak-
tighet. 

Här kunde vi verkligen mötas i våra värderingar och Jämlikt 
Göteborg har även under våren 2019, tillsammans med Kul-
turskolan,  varit vår partner i vårt långsiktiga projekt med  
Cirkusskolan. Jämlikt Göteborgs rapport (Jämlikhetsrappor-
ten 2017) var en viktig del och låg som grund för vårt arbete 
med, Delmos.
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PARTNERS ALLEZ-HOP!

BUSINESS REGION GOTHENBURG

OPERAN

Vi har under 2019 med hjälp av fem expertkonsulter inom 
olika områden lagt mycket fokus på att komma fram till en 
ny affärsplan med rätt balans i vårt sociala entreprenörskap 
mellan  pedagogisk och artistisk verksamhet. Vi lade mer 
fokus på strategi, ledarskap och paketering.

Resultat: Vi har lagt mer tid på att skapa nya föreställningar 
och att träna inför dessa, för att längre fram presentera dem 
i hela Västra Götalandsregionen. Detta skapar inspiration 
vilket avspeglar sig i hela vår verksamhet.

Cirkus Unik startade 2019 ett spännande samarbete med 
GöteborgsOperan via Skapa Dans. Cirkus Unik har i cirk-
usgrupperna valt ut några äldre elever , som varit länge hos 
oss och visat stort intresse att vilja fortsätta utveckla sin 
cirkustalang. Det är denna grupp, Fördjupningsgruppen, 
som kommer att vara med i det nya samarbetet med Göte-
borgsOperan.

Samarbetet har som syfte att inspirera, utbyta erfarenheter 
och göra konst tillgänglig för både barn och unga. 

“GöteborgsOperan Skapa strävar efter att scenkonsten ska 
vara tillgänglig för alla. Här formar vi scenkonst tillsammans 
– av, med och för människor i alla åldrar; nybörjare och 
scenkonstälskare, långetablerade svenskar och nyanlända 
människor, personer med olika förmågor och förutsättnin-
gar. Alla är välkomna att delta i GöteborgsOperan Skapa.”
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PARTNERS ALLEZ-HOP!

VÄRLDSKULTURMUSEET
Världskulturmuseet är en partner med samma värdegrund som Cirkus 
Unik och framförallt vill de vara en arena där olika personer kan träffas.

Tillsammans med Världskulturmuseet har vi anordnat något för varje års-
tid! Höst och vinter:  Bebiscirkus, på våren: Cirkuskalaset för alla cirkus-
elever med en cirkusshow öppen för alla museets besökare och på som-
maren workshops.

Ny satsning år 2019: Bebiscirkus

Vår cirkusskola är inriktad för barn mellan 7-12 år, men när vi fick förfrå-
gan från Världskulturmuseet om vi skulle vilja vara med i deras Bebismys 
program, kom vi på att det fanns ganska mycket vi skulle kunna anpassa av 
våra lektioner till bebisar. Vi har utvecklat två olika teman: akrobatik och 
jonglering. Vi utvecklar  cirkusinspirerade teman och anpassar dem  för 
föräldrar med bebisar från 6 månader till 2 år. En kvalitetsstund med al-
ternativa möjligheter till kroppskontakt  blandat med jonglerings element 
som stimulerar flera olika sinnen hos bebisarna. Det är en kombination av 
individuella stunder och stunder i grupp där  man utvecklar gemenskap 
och samarbete.

REACH FOR CHANGE

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 social-entreprenörer ekonomiskt, men framförallt med rådgivning, utbildning, 
PR och  nätverk. Cirkus Unik bland mer än 300 andra social-entreprenörer sökte och 
fick år 2015 det viktiga och prestigefulla stödet från Reach for Change.

Vi är tacksamma för möjligheterna det öppnat och för att ha haft deras stöd under tre 
år 2016-2018 och stolta över  att nu vara en del av de grymma Change Leaders Alumni.

se: https://sweden.reachforchange.org/sv/change-leader/elin-lutke-jailton-carneiro/26900

 Change Leader Alumni
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DELMOS 2018-2019

Delegationen mot segregation, Delmos, inrättades 2018, med 
uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i 
samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta 
områden. Januari 2019 levererade Cirkus Unik en omfattande 
rapport på både engelska och svenska med kartläggning och 
behovsanalys av tillgängligheten till fritidsmöjligheter för 
barn i lågstadiet i tio olika stadsdelar i Göteborg. 

Många studier har visat hur viktigt det är att aktivera barn i 
meningsfulla sysselsättningar för att undvika de dåliga konse-
kvenser segregation kan få för barn.

Cirkus Unik valde att utforska lite närmare de idrotts- och 
kulturaktiviteter som finns för barnen i lågstadiet i de tio 
stadsdelar där Cirkus Unik är aktiva. Vi tog hänsyn till oli-
ka socioekonomiska aspekter för att kunna jämföra de olika 
stadsdelarna, till exempel grad av utsatthet (Polisrapport, 
2017), procent invandrarbakgrund (SCB) och sammanställde 
dessa uppgifter med det vi kom fram till angående fritidsmö-
jligheter, kvantitativt och kvalitativt. 

Vi skapade därefter en karta baserad på Google maps med 327 
fritidsaktiviteter och möjligheter för barn som kommer vara 
tillgänglig för alla.

Vulnerable

Not listed

Highly vulnerable

5- Norra Hisingen, Backa Röd

2- Angered, Rannebergen, Södra

10- Västra Göteborg, Långedrag

8- Västra Göteborg, Opaltorget, No

6- Västra Hisingen, Biskopsgården

3- Östra Göteborg, 
Bergsjön, Östra

4- Lundby, Wieselgrensplatsen

1- Majorna-Linné, Karl Johans torg

7- Askim-Frölunda
Högsbo, Ruddalen

9- Västra Göteborg, Ängås

According to Police report (2017)

SVENSKA
VERSIONEN

ENGLISH
VERSION

Google maps: tiny.cc/delmos
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FORSKNING

Delegation mot segregation

Raport -pdf

cirkusunik.se/rapport-kartlaggning-av-fritidsaktiviteter-i-goteborg
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RESULTAT

Vi observerar att befolkningstal är 
omvänt proportionellt mot aktivi-
tetsmöjligheterna, som exempelvis 
noteras tydligast i Västra Hisingen, 
Biskopsgården, vilket är det mest 
befolkade området och samtidigt 
det som har minst antal aktiviteter 
tillgängliga för sin befolkning.

Vi noterade även att många av ak-
tiviteterna var fullbokade med långa 
väntelistor, speciellt aktiviteterna 
inom kultur.

Vår forskning visar att det finns en tydlig 
koppling mellan utsatta områden och ut-
ländsk bakgrund i områdena. Tabellen ovan 
visar antal personer med utländsk bakgrund 
i varje område och färgen visar på graden av 
utsatthet.

All information som finns tillgänglig i denna 
rapport belyser vikten för aktörerna, privata, 
offentliga och ideella organisationer att 
skapa nya möjligheter till aktiviteter för bar-
nen, särskilt i de mest utsatta stadsdelarna 
i Göteborg. Integrationsinsatser kräver åt-
gärder på många områden och det är viktigt 
att börja med de yngre barnen för att ge dem 
en meningsfullt start i livet. Vi måste agera 
snart och ett effektivt verktyg är att satsa på 
fritidsaktiviteter inom idrott och kultur. 

Fritidsmöjligheter x 
befolkning per område

Lediga platser x väntelista

Utländsk bakgrund x 
Särskilt utsatta områden

73,1%
Fully booked

26,9%
Places available
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Karl Johans t.

Vulnerable

Not listed

Highly vulnerable

According to Police report (2017)
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TEAM

JAILTON CARNEIRO

ELIN LÜTKE

Konstnärlig ledare och tekniskt ansvarig samt 
medgrundare av Cirkus Unik.

Jailton är född och uppvuxen i Brasilien och bör-
jade 12 år gammal att träna cirkus i ett Socialt 
Cirkusprojekt i Brasilien. Redan som 16-åring  
började Jailton utbilda gatubarn och ungdomar i 
nycirkus.

Jailton har 30 års erfarenhet av cirkus och har 
turnerat  i hela världen som professionell luftak-
robat med Cirque du Soleil i nio år. Han har bredd 
och spetskompetens i väldigt många cirkus-

tekniker och är dessutom certifierad och har lång 
erfarenhet inom rigging.

Jailton har lång erfarenhet av pedagogisk verk-
samhet och arbetar med grupper av barn med 
funktionsvariationer samt är ansvarig för utbild-
ningen av Cirkus Uniks pedagoger tillsammans 
med Elin Lütke. Jailton är Alumni i Reach for 
Change.“Jag är tacksam över att fortsätta skapa 
shows och att få förverkliga min dröm om att leda 
en cirkusskola och återgälda allt jag själv fått gen-
om cirkusen.”

Verksamhetschef och medgrundare av Cirkus Unik.

Elin är född i Sverige och uppvuxen i Brasilien, med 
en bakgrund inom nycirkus och över 20 års cirkus-
erfarenhet. Började som artist i en nycirkus-teat-
ergrupp i Brasilien och uppträder fortfarande som 
luftakrobat med Cirkus Unik.

Elin har en masterexamen i Global Studies vid Göte-
borgs Universitet och ett långt engagemang inom 
socialt och inkluderande arbete. Elin kom 2011 till 
Göteborg tillsammans med Jailton Carneiro. Hon 
såg att sociala skillnader även finns i Sverige och 
startade Cirkus Unik då cirkus också är ett verktyg 

för att minska samhällsklyftorna. Elin valdes till 
Change Leader av Reach for Change och är numera 
Alumni. Cirkus Unik har dessutom prisbelönats av 
Brewhouse och Business Region Göteborg.

Elin har i samarbete med teamet utvecklat mät-
metoder av social påverkan och är ansvarig för fort-
bildning av personalen i Cirkus Unik tillsammans 
med Jailton.

“Jag är tacksam över att känna att jag gör skillnad 
för barn och över att få kombinera mina två stora in-
tressen; kultur och socialt entreprenörskap.”

GRUNDARE 
OCH VERKSAMHETSLEDARE
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CIRKUSPEDAGOGER OCH ARTISTER
Vår succé hade ej varit möjlig utan alla våra hängivna 
pedagogers och artisters hårda arbete.

TEAM ÅRSRAPPORT 2019

Hejsan! Mitt namn är Carolina och jag är en utbildad musikalartist som jobbar 
som cirkuspedagog och artist på Cirkus Unik.

För mig som både är en idrottare och artist så är Cirkus en väldigt fin blandning 
av de båda världarna.

Jag tycker framförallt att Cirkus Unik strävar efter att det ska vara en plats som 
fungerar för alla oavsett vem du är eller vilka erfarenheter du har sedan innan.

Jag hoppas ni också får ta del av cirkusens värld hos oss på Cirkus Unik.

Allez-hop!

CAROLINA
STARRIN

ELVIRA
LINDBERG

MARTA
CHAVEZ

Hej! Mitt namn är Elvira och jag är utbildad musikalartist och teaterpedagog.

Från och med hösten -18 jobbar jag som cirkuspedagog och artist på Cirkus 
Unik men även som frilansande artist och regissör i andra konstnärliga sam-
manhang.

Det bästa med cirkus är för mig den härliga blandningen mellan olika scenut-
tryck och den breda publik den lockar. Med Cirkus Unik har vi möjligheten 
att skapa nya, roliga möten mellan människor, vuxna och barn; unika möten!

Hej! Mitt namn är Marta. Jag är en 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/teatergrupp 
som heter Teatro Baó.
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MEDARBETARE

LOUISA 
LUNDGREN

LENA 
B LUTKE

MARÇAL
MORELL TORRA

DJELAL 
AXOYSON

Jag är administratör på Cirkus Unik och arbetar tillsammans med Elin på vårt 
kontor. Min roll är att skapa och upprätthålla ordning och reda bland alla “pap-
per”. I min ryggsäck samsas lärdomar från alla mina ideella engagemang i olika 
organisationer med kunskaper från ekonomutbildningen på Handels i Göte-
borg.

Det jag tycker är något av det finaste med Cirkus Unik är tonvikten på att träna 
utan konkurrens och hur det samspelar med att samarbeta, att vara snäll mot 
andra och sig själv!

Jag är pensionerad socionom och tandläkare som levt över 30 år i 
Brasilien. I Cirkus Unik redigerar jag svenska och engelska texter, 
administrerar väntelistan till cirkusskolan samt kommunicerar med 
föräldrarna. 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!

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

Jag är en civilekonom med över 20 års arbetslivserfarenhet bl.a. som ekono-
miansvarig 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 samarbetspart-
ners jag har, när det gäller utveckling av socialt/kulturellt arbete.
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ADVISOR BOARD
Gayathri är ordförande och medgrundare i The Good Talents, ett socialt företag som 
identifierar och synliggör unga talanger i utsatta områden och arbetar med organi-
sationsutveckling 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 de-
ras djupa kompetens inom nycirkus, engagemang, 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”.

GAYATHRI 
RATHINAVELU

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 fantastiska 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 samhäl-
let att bli mer jämlikt och mer humant. Jag tror verkligen på deras sätt att göra saker.MONICA 

PICAVÉA

Susanne är ordförande i den ideella föreningen Cirkus Unik, har tidigare erfarenhet 
från styrelsearbete i ideella föreningar, och har varit med sedan föreningen startade. 
Professionellt aktiv som organisations- och rekryteringskonsult med egen firma, har 
lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom ledarskap, organisation och verksamhet 
samt bred kunskap om formalia. Har lång erfarenhet både som socialarbetare i ett 
av Göteborgs särskilt utsatta områden och senare som chef inom offentlig sektor. Är 
utbildad socionom och lärare.

“Cirkus Unik med det engagemang, den samlade och specifika bakgrund samt erfar-
enhet som Elin och Jailton tillsammans har är en unik potential för att driva ett so-
cialt företag som kan bidra till att göra skillnad för barn och unga i utsatta områden. 
Att ha varit med vid deras sida och se Cirkus Uniks verksamhets växa har varit en 
ynnest för mig som rådgivare och ordförande.”

SUSANNE 
ERIXON
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Ola är ansvarig för Kundservice 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 resurs-
er och ekonomiska möjligheter till engagerade personer med unik kompetens inom 
sitt område.

 “Cirkus Unik har verkligen allt det jag tror på - genom att använda cirkus som förän-
dringsverktyg så kan man skapa möjligheter för barn att få bättre självkänsla och 
följa sina drömmar. Förutom visionen så känner jag starkt för grundarna Elin och 
Jailton samt deras förmåga att engagera genom cirkusen.”

Nathalie har en ekonomisk bakgrund och är ansvarig för ekonomiska strategier på 
Comviq, som är en del av Kinnevikskoncernen. Nathalie kom i kontakt med Cirkus 
Unik via Reach for Change eftersom hon vill ge möjligheten till nästa generation att 
leva ett bättre liv. Hon tycker att konst och kreativ stimulering är en av byggstenarna 
i vårt samhället. Det är viktigt för barn att få möjlighet att finna sin passion, vilket 
Cirkus Unik jobbar aktivt med.

 Nathalie engagerar sig i att förmedla kunskap om ekonomi och på så vis hjälpa före-
tagare som är nya på marknaden.

 ”Cirkus Unik har hittat en nisch där de kan ge barn möjlighet att utöva sin kreativitet 
på ett säkert sätt, en av de viktigaste aspekterna i livet, tycker jag. Barnen får en utbi-
ldning som utmanar dem och förbereder dem bättre på livet. Att Cirkus Unik ger ett 
arv till Göteborg och till Sverige är någonting jag stödjer och vill hjälpa till med.”

Cirkus Unik har under 2018 inlett ett samarbete med Pia Björnstad, f.d lärare i ped-
agogik, för att få ännu fler pedagogiska verktyg till utmanande situationer som våra 
cirkuspedagoger möter i undervisningen. Vi ser det stora värdet i att få ta del av en 
utomståendes perspektiv och att få vägledning och stöd från en person med många 
års erfarenhet av att utbilda pedagoger.

“Jag är pensionerad gymnasielärare i ämnet pedagogiskt arbete för barn och unga. 
Det är för mig en ära att arbeta som pedagogiskt stöd för Cirkus Uniks kompetenta 
cirkuspedagoger.

Cirkus Unik gör skillnad för barn och unga i Göteborg med en genomtänkt pedagogik 
och en lustfylld verksamhet med stort hjärta. ”

OLA 
PETTERSSON

NATHALIE 
GIANCHANDANI

PIA 
BJÖRNSTAD

PEDAGOGIK
EXPERT
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EKONOMISKT
RESULTAT

EKONOMISKT RESULTAT

ALLEZ-HOP!

Ett socialföretag har som mål att öka sin sociala påverkan. Vi är ex-
tremt tacksamma för alla partners som har visat oss förtroende och 
samarbetat med oss. Vårt mål  är att diversifiera våra partnerskap 
även till andra förvaltningar i den offentliga sektorn och etablera 
partnerskap med privata sektorn som har en stor potential att bidra 
i arbetet med samhällsutmaningarna.

Nuvarande ekonomisk situation: 

• I slutet av 2018 ändrades statens budget med stora besparingar inom kultur och 
social verksamhet som resultat, vilket  signifikant har påverkat vår verksamhet, och 
återspeglas i diagrammet nedan. Exempelvis ledde detta till  minskade intäkter för 
cirkusskolan i utsatta områden, p.g.a  minskade  resurser från Kulturskolan. Även 
minskade intäkterna då vi blev alumnis hos Reach for Change. Vi har därför inte haft 
så mycket intäkter i form av bidrag utan haft andra samarbeten såsom med Business 
Region Göteborg .

Åtgärder:

• Ökad satsning på shows
• Ökat antal privata grupper i cirkusskolan
• Minskade kostnader för konsulter efter vår förändrade personalstruktur
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KONSOLIDERADE INTÄKTER
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CIRKUS UNIK KONSOLIDERING

EKONOMISKT
RESULTAT ALLEZ-HOP!

1 265

656

259

321

92

Cirkusskola

Workshops

Shows

Övriga projekt

Bidrag

3,6%

48,8%

25,3%

10%

12,4%

K SEK

INTÄKTER
2019

Cirkus Unik Sweden AB + Cirkus Unik Ideell förening

INTÄKTER SEK

CIRKUSSKOLA 1 265 078

WORKSHOPS 656 800

SHOWS 259 263

ÖVRIGA PROJEKT 321 000

BIDRAG 92 279

TOTALA INTÄKTER 2 594 420

KOSTNADER SEK

PERSONAL −2 099 312

KONSULTER −209 438

LOKAL −72 336

TRAVEL −77 378

MARKNADSFÖRING −72 903

ÖVRIGT −49 962

TOTALA KOSTNADER −2 581 329

RESULTAT 13 091 
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CIRKUS UNIK - IDEELLA FÖRENINGEN 

EKONOMISKT
RESULTAT ALLEZ-HOP!
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K SEK

INTÄKTER IF
2019

INTÄKTER IF SEK

CIRKUSSKOLA 935 000

WORKSHOPS 90 000

SHOWS 50 000

ÖVRIGA PROJEKT 100 000

BIDRAG 17 398

TOTALA INTÄKTER 1 192 398

KOSTNADER IF SEK

PERSONAL −1 067 890

KONSULTER −65 663

LOKAL −30 038

TRANSPORT −4 267

MARKNADSFÖRING −2 593

ÖVRIGT -14 116

TOTALA KOSTNADER −1 184 566

RESULTAT 7 832 
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CIRKUS UNIK AB

EKONOMISKT
RESULTAT ALLEZ-HOP!
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Övriga projekt

Bidrag
23,5%

14,9%

40,4%

5,3%

15,8%

K SEK

INTÄKTER AB
2019

INTÄKTER AB SEK

CIRKUSSKOLA 330 078

WORKSHOPS 566 800

SHOWS 209 263

ÖVRIGA PROJEKT 221 000

BIDRAG 74 880

TOTALA INTÄKTER 1 402 022

KOSTNADER AB SEK

PERSONAL −1 031 423

KONSULTER −143 775

LOKAL −42 298

TRAVEL −73 111

MARKNADSFÖRING − 70 310

ÖVRIGT -35 847

TOTALA KOSTNADER −1 396 763

RESULTAT 5 258 
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KONTAKTA OSS

Tel: 0729716060
info@cirkusunik.se

cirkusunik.se

Åvägen 24 
41 251 Göteborg

KONTAKT ÅRSRAPPORT 2019

@cirkusunik
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http://cirkusunik.se/
https://www.youtube.com/channel/UCSCJVkS79xJ-v6FlktcDkAg
https://www.facebook.com/cirkusunik/
https://www.instagram.com/cirkusunik/

