Järfälla Nycirkusnod – ett resurscentrum för pedagogisk utveckling
Informationsträff 13:e mars 2016
Första informationsträffen, hos Nycirkuskonsulenten i Gamla stan i Stockholm, den 13:e mars 2016.
Järfälla kulturskola driver denna satsning genom en projektledarroll på 20 %, som innehas av Ulf
Wahlström. Målet är att lyfta upp nycirkuspedagogik på agendan genom att hitta forum för dialoger,
möjlighet till fortbildningar, identifiera områden där olika cirkusskolor kan samarbeta etc. Järfälla
Nycirkusnod stöds även av Stockholms läns landsting. Mer info om Nycirkusnodens mål och vision
finns längst ned i dokument.
Denna första träff handlade dels om att informera om satsningen och de workshops och möten som
redan är inplanerade, dels om att gemensamt fundera kring behoven och önskemålen framöver.
Deltagande var:
Ulf Wahlström, Tomas Karlsson, Erik Glas, Jenny Soddu (Järfälla kulturskola)
Amy Alsegard (Gycklargruppen TRIX)
Maria Rothman (Norrköpings ungdomscirkus)
Franziska Kusebauch, Pelle Tillö (Franzelle)
Erik Nyberg (frilansande pedagog)

Kommande workshops
Ett verktyg Nycirkusnoden har är att bjuda in till möten och workshops, både som nätverkande och
som fortbildning. Alla sådana satsningar kommer under 2016 vara kostnadsfria (hur det blir
framöver beroende på hur finansieringen artar sig). Först ut, nu i mars, är ett samtal mellan
arrangörer av cirkuskurser, kring hur man lägger upp terminer, vilka typer av grupper man kan ha etc.
I april kommer en workshop hur man undervisar i cirkus för funktionsvarierade, sedan i maj
ytterligare en om att undervisa volter och akrobatik i salar som saknar voltgolv och hoppgropar. Se
info längre ned.

Behov och önskemål
Vi spånade i olika grupperingar över vad cirkuspedagogiken behöver, och vad Nycirkusnoden kan
bidra med. Dessa rubriker kan noteras:
Dokumentation, undervisningsmaterial och utbildning
> De workshops och möten som sker borde dokumenteras.
> Ett mer omfattande utbildningsmaterial borde även tas fram – pengar behöver sökas för detta!
Inspiration kan vara Fedecs utbildningsmaterial (se www.fedec.eu, under resources/maunals).
> Någon form av certifiering alá gymnastikförbundets, fast för cirkus.
> Möjligheterna till en längre utbildning borde utredas.
> En baskurs borde etableras, som alla pedagoger förväntas ha gått (om annan adekvat utbildning
saknas)
Kommentar: Dokumentation kommer ske ad hoc av Ulf tills vidare, men lösningar i form av databaser
för sparande av information och tillgängliggörande av listor etc ska utredas. Nycirkusnoden kommer
även försöka sammanställa de ansatser som finns idag till utbildningar.

Lärarlistor
> En lista med lärare som vill undervisa borde upprättas, samt ett forum för arrangörer av kurser som
vill anställa. För att underlätta både för pedagoger och för organisationer.
Kommentar: Nycirkusnoden söker nu efter någon med kompetens att upprätta databas för detta
syfte. Vet du någon så hör av dig.
Försäkring – säkerhet
> Kombinerade serie workshop och samtal och info om träning, skador, förebyggande, försäkringar.
T.ex. gymnastikförbundet vet säkert något om detta.
> Försäkringsfrågor: Vem får undervisa i vad? När är eleverna försäkrade? Borde vi alla ha en viss
utbildning, i vad isf? Vem ska hålla i en sådan?
Kommentar: Noden initierar detta med några frågor kring försäkringar i olika riktningar, samt
planerar minst en workshop till hösten på temat skador och säkerhet.
Decentralisera
Hitta forum för att få upp idéer från alla olika håll av riket.
Cirkusfestivaler
ATR har mycket erfarenhet av att arrangera gemensamma evenemang, locka ungdomar, hitta
samverkan etc. Tips till bl.a Norrköpings ungdomscirkus som planerar en festival nu!
Nationellt förbund
Nationellt förbund? Manegen för cirkuspedagoger. Vore förstås bra, men får bli en senare fråga.
Noden fortsätter försöka permanenta finansiering för sig själv.
Hemsida? Vore fint på sikt, kanske genom Manegens?
Workshops
Flera förslag på workshops kom upp:
> Hur strukturera upp en läroprocess? Olika processer för olika människor.
> Samverka med t.ex. sport, psykologi och teater för att får andra perspektiv.
> Varför är cirkus bra? Samla in info och perspektiv från olika håll. Bra för medvetandegörande.
> Improvisation möter cirkus.
> Kreativa scenframställningslekar.
> Hur stödja barn och unga som är rädda för att stå på scen?
> Lek-workshop.
> Workshop kring att bygga en föreställning för barn och unga.
> Koreografiska små tricks.
> Sprida pedagogiken i den egna organisationen, t.ex. äldre lär yngre, elever som medpedagoger.
> Rehabilitering, friskvård
> Familjecirkus
> Cirkus som social verksamhet, för psykiskt inte så välmående ungdomar.
> Cirkuspedagogik som integrerande verktyg, för nyanlända.
> Pedagogiskt tänk för att undervisa vuxna.
> Tematiska fortbildningar, hur arbeta pedagogiskt med respektive disciplin (par-akro, jonglering etc).

Kommentar: De som mötet lyfte framför andra var tre teman (med det hetaste först).
1) Skadeförebyggande träning, säkerhet och skadehantering.
2) Kreativa lekar och scenframställningslekar
3) Arbeta med cirkus som socialt verktyg
Noden undersöker möjlighet att anordna workshop och/eller träff kring dessa teman under hösten
2016.

Workshops som är planerade för vårterminen 2016.
Samtliga är kostnadsfria.
- Träff för arrangörer
Måndag 21/3 kl. 12.30-15.30 – hos Cirkuskonsulenten
Deadline för anmälning: torsdag 17/3
Hur lägger man upp terminskurser? Specialisering eller inte? Grundkurser eller fortsättning? Teknik
eller kreativitet?

- Workshop kring cirkus för funktionshindrade/funktionsvarierade
Lördag 16/4 kl. 13.00-17.00 – Vattmyraskolan i Järfälla
Deadline för anmälan: måndag 11/4
Tre pedagoger presenterar hur de arbetar, sedan allmän diskussion. Tomas Karlsson (Järfälla), Oskar
Löfkvist (Cirkör) och Camilla Klemming (dans).

- Workshop med temat akrobatik i dåliga salar!
Lördag 7/5 kl. 13.00-16.00 – Vattmyraskolan i Järfälla
Deadline för anmälan: måndag 2/5
Janne Rosén (DOCH) håller i workshop i 2 h, sedan delar vi med oss av kloka tips kring hur man lär
barn volta på olika sätt, även utan hoppgropar.
Under hösten kommer ytterligare workshops och träffar.

Järfälla Nycirkusnod – ett resurscentrum för pedagogisk utveckling
Kulturskolan i Järfälla har med sina dryga tio år inom nycirkusverksamhet för barn och unga blivit en
av de större aktörerna på detta område. Men nycirkusens pedagogiska utveckling är större än den
enskilda skolan. Därför startar vi nu upp Järfälla Nycirkusnod – ett resurs-centrum för pedagogisk
utveckling. Satsningen görs med stöd av Stockholms läns landsting och tanken är att hitta
gemensamma nämnare i den brokiga scen som Stockholms nycirkus-pedagogik utgör. Resurscentret
riktar sig till ett antal större och mindre aktörer inom nycirkusområdet, samt en omfattande samling
artister och pedagoger.

Järfälla Nycirkusnod vill
Stärka nycirkuspedagogiken och nycirkuspedagogerna
Anordna relevanta workshops och pedagogiska träffar för nycirkuspedagoger.
Samordna information mellan aktörer som erbjuder nycirkuskurser
Samordna vikarielistor samt sprida information om läger som är intressanta utanför den enskilda
skolan. Kort sagt förenkla utbyte av pedagoger och elever.
Bidra med kunskaper och resurser till den som vill arrangera nycirkusverksamhet
Bistå med alltifrån stöd och tips till personal och material för den som vill arrangera prova-påverksamhet såväl som läger eller kurser.
Lyfta nycirkusämnet för barn och unga med funktionsvariationer
Stärka allt fantastiskt arbete som pågår inom detta område. Både för att vidareutveckla pedagogiken
och pedagogerna samt för att underlätta ett regionalt utvecklingsarbete mellan kommuner samt
främja den fortsatta utbyggnaden av denna verksamhet.

Flera liknande projekt pågår redan på det lokala planet. Med denna satsning vill vi vidga cirkeln och
föra samman Stor-Stockholms och Sveriges nycirkuspedagogiska verksamheter. Vi vill sätta fokus på
pedagogiken och på pedagogerna!
Väl mött
/Ulf Wahlström
Projektledare Järfälla Nycirkusnod
Nycirkuspedagog
Järfälla Kultur
ulf.wahlstrom@jarfalla.se

