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VÅGA VISA

VÅGA VISA kulturskola är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av musik- 
och kulturskoleverksamhet. Nätverket startade 2008 och idag ingår Ekerö, Haninge, Huddinge, 
Järfälla, Nacka, Stockholm, Tyresö, Upplands Väsby, och Värmdö kommuner i samarbetet.

VÅGA VISA kulturskola innehåller tre delar: 

Observationer

Kundundersökningar

Självvärderingar

Observationer
Observationer i VÅGA VISA genomförs av pedagoger och verksamhetsansvariga. 
Observatörerna bildar lag som besöker en skola i en annan kommun under en period. 
Observatörerna skaffar sig en så heltäckande bild som möjligt av skolan och dess verksamhet 
genom verksamhets- och lektionsbesök samt genom intervjuer med elever, personal, skolledning 
och föräldrar. I uppdraget ingår också att ta del av skolans styrdokument och pedagogiska 
dokumentation.
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Fakta om enheten
Typ av skola 

Le Fou Cirkusskola är en fristående aktör i Nackas kulturskoleutbud där barn mellan 5 och 18 år 
erbjuds undervisning i nycirkus. Skolan drivs som en förening och har samarbete kring lokaler 
med Le Fou AB som ligger i Kunskapsgallerian. Skolan har elever både från Nacka kommun och
andra närliggande områden. Föreningen startades 2008 men skolan har funnits sedan 1999. 

Ledning 

Föreningen Le Fou Cirkusskola drivs av ägarna till aktiebolaget. De arbetar halvtid i föreningen, 
utöver arbete i bolaget. Bolaget driver även liknande verksamhet i Strängnäs. Föreningen har en 
styrelse med tre personer, varav två är grundare till skolan och den ene fungerar som chef. 

Organisation 

Undervisningen är indelad efter ålder och efter ämnen cirkus, luftakrobatik och voltakrobatik. I 
cirkusämnet ingår akrobatik, jonglering, lindans och luft. De driver 16 grupper med närmare 20 
elever i varje, bortåt 300 platser totalt. En grupp tränar vanligtvis i 90 minuter. Dessutom 
erbjuder skolan korta kurser på skolloven. Skolan har just nu tolv lärare. Skolans styrelse och 
lärare sköter administration och kringarbete. Kurserna kostar 1850kr för 12 tillfällen under en 
termin. 

Observationens metod
Två observatörer med erfarenhet från kulturskolor och andra aktörer inom kulturbranschen, 
främst musik, besökte skolan 10-19 oktober 2016. (Senast 5-11 november 2012, andra 
observatörer). Schemaveckans samtliga lektionspass besöktes. 

De intervjuade lärarna valdes ut med avsikten att intervjua alla. Det var dock två som aldrig 
intervjuades då tillfälle inte gavs. 11 elevintervjuer genomförders. Elever valdes ut både spontant 
av observatörerna och ibland hjälpte lärarna till att välja ut. Åtta flickor och tre pojkar 
intervjuades. Åtta föräldraintervjuer gjordes, vilka valdes ut spontant då de fanns tillgängliga 
utanför lokalen. Merparten var föräldrar till yngre elever. Ledningen intervjuades två gånger. 
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Sammanfattning
Le Fou Cirkusskola är en förening som bedriver cirkusverksamhet för barn som en kulturell 
träningsform. Under tolv lektionstillfällen per termin tränar elever in tekniker och skapar en 
föreställning. Verksamheten leds av pedagoger med nära koppling till cirkusbranschen och 
undervisningen fokuserar på inlärning och skapande. 

Skolans utmarkande starka sidor 

1. Lokalen och utrustningen är av högsta kvalitet. (sid 10) 

2. Lärarna är ämneskompetenta och utgör bra förebilder för eleverna. (sid 14) 

3. Lärandet sprids mellan kolleger, elever och ledning. (sid 14) 

Skolans forbattringsomraden 

1. Hög personalomsättning. (sid 14) 

2. Skolan har tidigare haft bra samverkan med omvärlden, som kan återupptas. (sid 16)

Jämförelse med tidigare observation

Forbattringsomraden i tidigare rapport (ar): Nulage:
Strukturerat värdegrundsarbete Kvartstår delvis
Strukturerad dokumentation Åtgärdat
Kommunikation med föräldrar Kvarstår delvis

Förbättringsområdena kvarstår då man avser hålla administration till ett minimum. Ledningen 
menar att om man skulle man uppvärdera dokumentation och föräldrakontakt skulle det innebära 
mindre resurser till kärnverksamheten.

Genomförda kundundersökningar samt självvärdering
Kundundersökningen Pilen, där eleverna svarar, visar huvudsakligen på för kommunen normala 
resultat. Utmärkande är att elever slipper köa för att börja, att det mestadels är flickor och att Le 
Fou har lägre värden kopplat till elevinflytande. Le Fou genomför inte ytterligare 
självvärderingar.
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Normer och värden 
Beskrivning 

Verksamheten vittnar om respekt mellan lärare och elever. Stämningen är god och eleverna är 
glada. De arbetar koncentrerat och lärarna berömmer mycket samt tillrättalägger ibland när de ser
något som inte är rätt. En elev berättar: ”Det är kul här! Jag har lärt mig mycket redan. Man får 
bra kompisar, man lär sig bättre då.” När en lärare ger feedback till eleverna sker det framför 
ögonen på alla andra, men det märks inga tecken på att de tycker det är pinsamt eller jobbigt. 
Eleverna gör som lärarna säger, men det upplevs inte som strängt. En annan elev berättar att: 
“Man kör i sin egen takt och om man brister är det ingen som dömer en.” 

En av föräldrarna säger att de uppskattar cirkus för att det är en annorlunda träningsform, som 
gymnastik fast utan elitsatsning och köer. Ledarna förklarar att “Vi kallar det för en kulturell 
träningsform, 50 % idrott och 50 % kultur.” De menar att de båda delarna berikar varandra och 
lockar olika människor till verksamheten. En av lärarna berättar: “Vi får hit folk som aldrig hade 
idrottat annars. Men träningen får inte innebära tävling. I cirkus kan alla vara stjärnan, inte som i 
fotboll där man tävlar.” 

Ledningen menar att man skall kunna gå på cirkusskolan och bara tycka att det är kul, medan 
man också skall kunna satsa mot högre utbildning. För de som vill satsa lite hårdare erbjuds 
träning flera gånger i veckan. Lärarna är i varierande grad medvetna om skolans värdegrund, som
förmedlas som en praktik, inte som ett skrivet dokument. Några lärare är nya och det är inte 
självklart för dem hur man implementerar värdegrunden i verksamheten. En lärare uppger att de 
har börjat arbeta med den på det senaste mötet. En av dem säger att: “Uppstår fel, samlar vi 
barnen direkt och tar det.” Inga sådana situationer uppstod under observationstiden. En lärare 
berättar att eleverna tränas i att samarbeta exempelvis genom att forma stora pyramider. 
Ledningen har lagt fokus på säkerhet och utformat lokalen utifrån det. Lärarna har fått 
säkerhetsgenomgångar. 

Gällande gruppindelning säger en lärare att: “I början av terminen kommer många tjejkompisar, 
vi gör övningar för att folk ska arbeta med andra än de som redan är ens kompisar” Barnen är 
oftast i lite olika åldrar, men ändå i samma grupp. I händelse av att en elev inte är på samma nivå 
som de andra i gruppen brukar det fungera ändå, menar lärarna. 

Avsikten är att verksamheten skall vara könsneutral. Alla skall känna sig välkomna. Ledarna 
menar att med fler manliga lärare får man fler pojkar i grupperna. Avsikten är därför att lärarna 
ska vara en man och en kvinna per grupp. I praktiken är det fler flickor än pojkar i grupperna. 

En elev står för sig själv och tränar balans på en bräda och har en fjäder. En lärare förklarar “Vi 
jobbar med att stärka individen, hög egenmakt, till skillnad från dans som är mer grupp. Dansare 
gör sällan solo.” En annan lärare förklarar att “Eleverna får träna både individuellt och i grupp.” 
Eleverna interagerar med varandra och hjälps åt. I en av ringarna arbetade två något äldre elever 
tillsammans och bildade en gemensam form som den tredje eleven hjälpte dem med att justera. 
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Barn med särskilda behov ingår som vilka som helst i grupperna, i den mån det fungerar. Vi ser 
exempel på det och att lärarna hanterar situationen när den uppstår. Le Fou erbjuder inga grupper 
speciellt för barn med särskilda behov. 

Under lektionerna får inga föräldrar vara närvarande i salen. Ledning och lärare berättar att 
barnen blir negativt påverkade av det. 

Bedomning 

• Vi bedömer att verksamheten håller en god kvalitet vad gäller förhållningssätt mellan 
lärare och elev samt mellan eleverna. 

• Vi ser ingen skriftligt dokumenterad värdegrund, men stämningen under lektionerna visar 
på en gemensam syn bland lärare och elever. Eleverna lyssnar till och har respekt för 
lärarna som de ser upp till och uppskattar. 

Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god
kvalitet

1,0 2,0 3,0 4,0

X
4.0 MYCKET GOD KVALITET – verksamheten uppvisar mycket goda losningar och forhallanden som visar
att den kommit langt pa de punkter som tas upp i metodboken. 

3.0 GOD KVALITET – verksamheten har i huvudsak god och jamn kvalitet med vissa forbattringsomraden. 

2.0 TILLFREDSSTÄLLANDE – verksamheten ar i huvudsak tillfredsstallande men har varierande kvalitet 
och/eller vissa brister. 

1.0 EJ TILLFREDSSTÄLLANDE – verksamheten ar utifran metodbokens punkter inte tillfredsstallande.
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Utveckling, lärande och konstnärligt skapande 
Arbetssatt 

Lektionerna följer en fast struktur. Först är det samling med upprop, därefter uppvärmning, sedan
träning eller eget skapande och avslutningsvis samling igen. Gruppstorleken är ca 20 elever som 
leds av två lärare. Under inledningen delas gruppen upp i två och eleverna värmer upp. Lärarna 
informerar därefter om vad som är planerat och hur lång tid de olika momenten beräknas ta. En 
elev berättar att det skapar trygghet och man vet vad som gäller. Terminen är indelad i tre 
perioder om fyra tillfällen. Under den första undervisas och instrueras nya tekniker. Under den 
andra skapar eleverna fritt med det de kan. Den sista perioden förbereder de sin 
avslutningsföreställning. När Våga Visa besöker verksamheten har terminen precis gått in i den 
andra perioden. 

Undervisningen är en huvudsakligen individualiserad verksamhet i grupp och passar elever som 
fungerar i grupp och som samtidigt klarar självständigt arbete. Grupperna är indelade efter ålder 
oavsett hur länge eleverna gått på cirkus. Varken lärare eller elever ser att detta är problem utan 
mer som en tillgång. Det ger möjlighet för de mer avancerade eleverna att vara förebilder och till 
stöd för sina kamrater. Var och en arbetar efter sina egna förutsättningar och utmanar sig själv. 
Verksamheten är anpassad för de olika åldersgrupperna. 5-6 åringar jobbar inte alls lika 
självständigt som de äldre eleverna och lektionen är lekfullt upplagd för att passa eleverna. 
Eleverna kan välja om de vill arbeta mest självständigt eller om de vill välja att ingå i en grupp 
som har särskilt fokus på samarbete. Inför uppvisningarna händer det ofta att elever som tidigare 
tränat på helt egna nummer jobbar två och två för att det känns bättre så berättar en av lärarna. 
Exempelvis arbetar några elever gemensamt med att hålla balansen när de tillsammans som ett 
ekipage rör sig framåt över mattan på golvet. Pedagogiken bygger till stor del på elevens lust och 
motivation. Eleverna berättar att man byter kunskap och lär mycket av varandra utöver det som 
läraren lär ut. 

Lärarna undervisar lugnt och metodiskt så att alla kan vara med och förstå, även de med särskilda
behov. En elev berättar: ”Ledarna är bra, de förklarar bra. De hjälper till och förklarar” Skolan 
har inga grupper enbart för funktionshindrade utan dessa elever ingår i de vanliga grupperna. I 
praktiken deltog inga elever med fysiska funktionsnedsättningar. Lärarna försöker hitta lämpliga 
uppgifter även åt ett barn med vissa begränsningar och ingriper om elever drar sig undan eller 
inte fungerar. I flera fall kommer eleven igen och verkade peppad att ta nya tag. 

Det är inte tillåtet för föräldrar att sitta med på lektion. Ledningen menar att barnen blir 
okoncentrerade av föräldrarnas närvaro. Dock är föräldrar nöjda och ser verksamheten som 
seriös. En förälder berättar: “Vi började här efter att ha gått inne i stan på liknande aktiviteter. Vi 
fick höra talas om Le Fou som har ett gott rykte om sig att vara väl organiserade och mycket 
seriösa. Detta är mycket mer uppstyrt och välplanerat. Lärarna är mycket bra och omtyckta av 
både föräldrar och barn. Bra att dörren är stängd. Bra att det är könsneutralt, fin stämning i 
gruppen. Undervisningen är lekfull och anpassad för åldern. Lärarna verkar gilla sitt jobb och har 
kul, och tempot är högt. Vi är mycket nöjda!” 
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Såväl lärare som elever har ett gemensamt fokus fram till terminens uppspel. Då får man publik 
och får visa upp en del av vad man lärt sig under terminen. En del barn vill gärna gå på cirkus för 
att träna - utan att tillhöra en grupp som siktar mot uppvisningar. Flera av deltagarna känner sig 
inte passa in på exempelvis traditionell gymnastik eftersom de inte vill tävla. Mot denna 
bakgrund startades för några år sedan ett par teknikgrupper dit vem som vill är välkommen, men 
utan pressen att förväntas delta i någon uppvisning. Vill man inte vara med i föreställningen på 
scen ges möjligheten att arbeta med någon annan uppgift, som till exempel att sköta ljuset. 
Avsikten är enligt lärarna att föreställningarna skall ske helt utan prestationsångest. Deltagarna i 
en teknikgrupp får prova och turas om att gunga och göra volter i trapetsen - något som lockade 
de flesta. Eleverna är olika modiga och triggar varandra att vilja försöka, och ledaren berättar 
lugnt om varje moment. En elev berättar: “Vissa trick är svåra och komplicerade och man 
behöver öva många gånger. Då känns det extra bra när man lyckas till slut!” 

Skolan erbjuder också öppen träning som de äldre eleverna kan komma till. 

Bedomning av arbetssatt 

• Vi bedömer att skolan erbjuder en undervisning som utmärks av att vara mycket 
strukturerad. 

• Eleverna är oftast införstådda med syftet med aktiviteterna i undervisningen och ges 
delvis möjlighet att pröva nya uttryck och kreativa arbetssätt. 

• Vi bedömer att det fungerar bra för barn med vissa typer av funktionshinder att delta i 
verksamheten, men att cirkus genom att vara en fysisk verksamhet hindrar vissa andra. 

• Eleverna får arbeta utifrån sin egen förmåga och förutsättningar. 

• Det finns stora möjligheter för eleverna att upptäcka olika konstnärliga uttryck. 

• Arbetssätt som stimulerar till samarbete mellan elever förekommer i stor utsträckning. 

• Eleverna får i stor utsträckning verktyg att arbeta självständigt inom ämnet nycirkus men 
ges ingen möjlighet till ämnesöverskridande samarbete. 

• Det finns i mycket stor utsträckning möjligheter till framträdanden för elever.

Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god
kvalitet

1,0 2,0 3,0 4,0

X
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Beskrivning av forutsattningar och stod 

Av föreningens stadgar framgår att verksamhetens mål är att bederiva kulturell verksamhet för 
barn och ungdomar, både som träning och uppvisning, samt att främja nycirkus i Sverige. På 
hemsidan ligger scheman och information. Under observationerna iakttas att det i verksamheten 
finns en levande praktik av kursplaner och värdegrund, men som inte skrivits ner. En förälder har
efterfrågat bättre insyn i verksamheten. 

Eleverna dokumenterar själva genom att rita sina övningar på papper. Lärarna dokumenterar 
också efter varje lektion och behåller anteckningar i en pärm på skolan. Under varje lektion 
påminner läraren om vad gruppen jobbat med och om vad som kommer att ske härnäst. 
Terminsuppvisningen fungerar också som dokumentationen av verksamheten och elevernas 
resultat. Det förekommer inga formella utvecklingssamtal men vi får höra av flera elever att 
lärarna alltid ser vad den enskilde eleven presterar. ”Man märker också själv om det går framåt” 
menar en elev. ”Speciellt kul är det när man jobbat med ett svårare trick länge och till slut lyckas 
man!” 

Den stora mycket välutrustade lokalen med sex meters takhöjd är helt ändamålsenlig för 
verksamheten. Den ligger direkt i anslutning till entren till Kunskapsgallerian och utgör ett 
intressant blickfång för många som passerar. Med stora fönster åt tre håll kan den intresserade lätt
se in och bilda sig en uppfattning om vad som pågår. Eleverna som hänger i en trapets, slår volter
eller jonglerar tycks däremot inte vara störda över denna insyn. Vill de vara mer ifred går det att 
dra för stora svarta draperier och rummet blir då som en teaterstudio, så kallad black box. 
Lokalens yta är 27 x 8 meter och utrustningen uppfattas som proffsig. Rummet kan indelas i tre 
sektioner, vilket skapar möjligheter till olika arbetssätt. Alla lärare kan säkerhetsrutinerna i 
lokalen och det är någonting som inte kompromissas med. 
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Bedomning av forutsattningar och stod 

• Vi bedömer att det finns utrymme för förtydligande av ämnesplaner och andra 
styrdokument i syfte att förklara verksamheten utåt, men också att verksamhetspraktiken 
fungerar bra även utan dessa. 

• Vi bedömer att elevernas dokumentation och föreställningsfokus fungerar väl som 
kompass och bidrar till kontinuitet och tydlighet. 

• Vi bedömer att de fysiska förutsättningarna med lokal och utrustning är av högsta kvalitet.

Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god
kvalitet

1,0 2,0 3,0 4,0

X

Medelvarde for ”arbetssatt” och ”forutsattningar och stod”
Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god

kvalitet
1,0 2,0 3,0 4,0

X
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Elevernas inflytande och ansvar 
Beskrivning 

Det mesta är styrt av ledningen innan lärarna tar vid. En lärare berättar att “75 % är styrt, 25 % är 
fritt för lärarna att styra.” 

Terminsindelningen ger tre perioder där den första innebär mest lärarledd teknikträning. I den 
andra väljer eleverna själva hur de vill utveckla sin träning. Det är under den perioden Våga Visa 
är på besök. Det läggs mycket vikt vid individen och vad de själva vill jobba med. Under 
intervjuer bekräftar flera elever detta: "Vi bestämmer ganska mycket, vad man vill jobba med". 
Eleverna planerar sina trick och dokumenterar till nästa gång. De samarbetar genom att sitta i 
ring och planera på papper blandat med att de testar och gör i verkligheten. När de är klara samlar
läraren in anteckningarna. Lektionen därpå får de åter sina anteckningar så de kan arbeta vidare. 

Inför tredje perioden har eleverna önskemål till slutproduktionen, som visas hänsyn. De är med 
och påverkar uppbyggnaden av sina egna nummer. En lärare berättar att: “Vi stimulerar dem till 
eget skapande genom att ge dem problemet att lösa en föreställning.” “Man får bestämma vilka 
nummer man ska göra, välja vad som ska vara med på uppvisningen.” säger en elev. Det finns 
böcker, ett ringhäfte som man kan kolla i för att få ideer om nya trick.” berättar en annan. 

Elevernas eget ansvar för dessa saker förs in i undervisningen från 7-9 års ålder. Eleverna växer 
in i uppgiften att samarbeta och fördela tid vid ett redskap. De tränar lagom länge ett trick och 
lämnar därpå vidare redskapet. Den senaste kundundersökningen med elevsvar visar eleverna har 
mindre eget inflytande än vad som är snittet för kommunen kulturskolor. 

Då olika elever utvecklas i olika takt hanterar man det med gruppindelning. Det kan vara två 
indelningar i samma grupp. På måndagar och tisdagar har de fortsättningsgrupper. Möjligheten 
finns att påverka utvecklingstakten genom att träna flera gånger i veckan. 

Det finns inga elevråd. Elever och föräldrar bjuds in till föreningens årsmöte, men få deltar. 

Varje föreställning har ett tema, vilket eleverna är med och väljer. Denna termin är temat 1960- 
talet. Eleverna får också hemuppgifter. “Googla temat hemma, fråga mamma och pappa om 60- 
talet, eller kanske mormor”, säger en lärare. “Vi får researcha hemma och leta efter kostym. Man 
får klä ut sig till vad man vill typ.” säger en elev. 

Eleverna arbetar i par eller grupper om tre och turas om på ett redskap. De turas om och hanterar 
turtagningen väl. Medan en elev är i redskapet ser de andra barnen på. De verkar intresserade av 
att se, lära och hjälpa. 

Vi frågar några elever vad de skulle vilja se mer av och de svarar att de önskar sig fler 
uppvisningar. 

Vi frågar lärarna om hur mycket de anser att eleverna har inflytande och lärarna svarar 
sammanfattat att eleverna har ganska lite ansvar och inflytande, men att det är formatet och det är
bra. Ansvar och inflytande ökar mot terminsslutet med föreställningsfokus. 
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Le Fou har inget formellt elevråd men inför kommande uppvisning samlas eleverna för att 
planera exempelvis tema av inriktning inför kommande uppvisning.

 

Bedomning 

• Vi bedömer att det är uppskattat att det finns en fast form inom vilken eleverna får visst 
inflytande. Tydligheten snarare ökar elevernas inflytande än minskar den då de förstår 
spelplanen och kan improvisera på den. Det är inte tydligt för eleverna dock som upplever
att de inte styr så mycket. 

• Vi bedömer att det fungerar bra att eleverna kan lägga ambitionsnivån själva på lektionen 
och att flera av dem använder möjligheten att träna två gånger i veckan. 

• Vi bedömer att lärare och elever delar ansvaret för lärandet och skapandet, vilket fungerar 
bra. 

Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god
kvalitet

1,0 2,0 3,0 4,0

X
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Styrning och ledning 
Beskrivning 

Varumärket Cirkus Le Fou ägs av ett aktiebolag vars grundare och ägare även driver föreningen 
Le Fou Cirkusskola. Aktiebolaget driver professionell nycirkus samt träning för vuxna och 
allmänheten. Grundarna för aktiebolaget, som också är ledare för cirkusskolan, har bakgrund som
cirkusartister och har drivit cirkusskolan sedan 1999. 

Lärarna uppger att ledningen är närvarande, har snabba beslutsprocesser och är väl insatta i 
verksamheten, ofta med hänvisning till att de själva skapat den från grunden. 

Le Fou har en person fast anställd som jobbar 25 % i företaget och 75 % i föreningen, där delar 
av arbetet är administrativt. Ovrig personal är timanställd med terminskontrakt. Lärarna har ofta 
bakgrund i andra branscher såsom dans eller gymnastik. Flera av lärarna är yngre och särskilt för 
dem passar det bra med terminskontrakt och få timmar i veckan då det går att kombinera med 
andra uppdrag eller studier. Personalomsättningen är hög då de inte erbjuder fasta tjänster. 
Ledningen uppger höga lokalkostnader som huvudsaklig orsak. Rekrytering av lärare sker främst 
genom personliga kontakter. 

Man gör ingen marknadsföring utan eleverna söker upp skolan och antas enligt först till kvarn. 

Verksamheten bedrivs i egna, mycket påkostade lokaler som föreningen hyr av aktiebolaget. 

Lärarna har i regel ämnesutbildning inom dans eller cirkus men ingen pedagogisk utbildning. De 
internutbildas i arbetsformen man använder på Le Fou samt i första hjälpen och säkerhet. Le Fou 
AB bjuder på kursavgiften om lärarna deltar i den av aktiebolaget drivna verksamheten för 
vuxna. Lärarna erbjuds fri träning i lokalen när den står tom. Lärarna själva uppger att den 
främsta formen för egen kompetensutveckling är att de undervisar i par, antingen inom Le Fou 
eller hos annan aktör. Lärarna har också en chattgrupp samt träffas i helgrupp två gånger per 
termin. 

Lärarna får 30 minuter betald förberedelsetid per undervisningsdag, vilket de menar är kort men 
tillräckligt då man jobbar inom en fast form. En lärare berättar: “Vi har en 
verksamhetsbeskrivning för varje lektion. Lektion sju är disciplinträning, exempelvis. En vikarie 
skall kunna komma in och titta i pärmen och förstå direkt.” De har ingen rast mellan lektionerna 
och en lärare menar att fem minuters paus hade varit bra. 

Formen har utvecklats genom åren och ligger nu fast och anses vara fungerande. Ledningen 
berättar om nya ideer och hur man avser gå vidare (såsom att starta dagverksamhet) men det 
mesta av det rör inte föreningen. 

Le Fou dokumenterar inte verksamhetsutvecklingen skriftligen. 

Lärarna berättar att jämfört med andra skolor är grupperna små. På Le Fou är grupper sällan över 
20 elever, och skulle det bli fler sätter de in en tredje lärare. Le Fou erbjuder ingen enskild 
undervisning för elever. När eleverna hämtas och lämnas väntar de inomhus, vilket lärarna också 
påminner om i slutet av lektionen. 
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Bedomning 

• Vi bedömer att verksamhetsledningen har mycket stor kunskap om verksamheten. 

• Vi bedömer att verksamhetsledningen i viss utsträckning arbetar med 

verksamhetsutveckling men att merparten är inom aktiebolaget. 

• Vi bedömer att pedagogerna arbetar väl med den dagliga driften men inte så mycket med 
det långsiktiga utvecklings- och kvalitetsarbetet. 

• Vi bedömer att personalen ges vissa möjligheter till fortbildning genom egen träning och 
genom att lära av varandra. 

• Vi bedömer att pedagogerna i stor utsträckning har relevant ämnesutbildning, men de 
saknar i regel pedagogisk utbildning. 

• Vi bedömer att det i stor utsträckning finns rutiner för samverkan mellan pedagogerna. 

Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god
kvalitet

1,0 2,0 3,0 4,0

X
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Samverkan med omvärlden
Beskrivning 

Ledningen och pedagogerna har ofta en nära koppling till den professionella delen av 
nycirkusbranschen, vilket skapar synergier. Exempelvis fungerar det som bidragande till 
kompetensutvecklingen såsom när lärarna undervisar i andra sammanhang. 

Lokalt har Le Fou tidigare deltagit vid temadagar, invigningar och festligheter i närområdet, 
exempelvis på biblioteket. Le Fou har också tidigare sålt verksamhet till skolor, exempelvis för 
elever med funktionshinder. Man gör också “prova på” verksamhet på skolor. Samarbeten har 
också gjorts med KFUM i Dieselverkstaden. 

Regionalt har skolan kopplingar till Strängnäs där Le Fou AB också har verksamhet. Det har 
bidragit till att man genom åren genomfört verksamhet på flera omkringliggande orter. 
Exempelvis har man gjort uppträdanden på Parken Zoo i Eskilstuna samt medverkat på 
invigningen av Friends Arena i Solna. Samarbete har gjorts med Cirkör, Cirkus Normal, Järfälla 
Kulturskola med gemensamma workshops och möten. Svårigheterna är dock att alla är låsta till 
sin kommun. Det har hänt att skolorna skickat elever sinsemellan. 

Internationellt har man haft tankar om utbyten med Sailor Cirkus i Florida, men det har ännu inte 
blivit av. 

Sammanfattningsvis riktar sig verksamheten utåt när möjlighet ges främst genom uppvisningar 
och deltagande. Detta återknyter också till stadgarna och målet om att främja nycirkus i Sverige 
genom uppvisningar. 

Bedomning 

• Vi bedömer att ledningens och lärarnas närhet till branschen är mycket bidragande till det 
skolan gör bra. 

• Vi bedömer att Le Fou tidigare en aktiv del i det lokala kulturlivet genom samverkan och 
bidrag till lokala evenemang. 

• Vi bedömer att skolan tidigare har samverkat väl med regionala aktörer, men att den 
samverkan som nu sker mest i aktiebolaget och inte i föreningen. 

• Vi bedömer att skolan saknar internationell samverkan.

Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god
kvalitet

1,0 2,0 3,0 4,0

X
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