
Cirkusskolen CirkO ansøger hermed vindmøllemidlerne om et tilskud på 19.000 kr 
 
 
1.Projektbeskrivelsen: 
Cirkusskolen CirkO er en skole med base på Idom Råsted skole. 
 
Den tilbyder undervisning i luftakrobatik, jonglering, stylter og andre cirkus discipliner 
med vægt på det fysiske.  
 
Undervisningen foregår en gang om ugen, både i skoletiden, som en del af den 
skemalagte undervisningen på Idom Råsted skole og som eftermiddags tilbud til børn 
fra hele Holstebro kommune. 
 
Projektet er startet af LandsbyLaboratoriet allerede i 2018 da vi fik muligheden for 
hjælp til at oprette en cirkusskole.  
Det eneste vi skulle skaffe var børnene og en træningssal. 
 
Idom Råsted skole tilbød os at vi kunne bruge gymnastik salen og vi foreslog til 
gengæld at tilbyde undervisningen som et alternativt fag på skolen. 
 
Fra August  2018 blev Idom Råsted således den første skole i Danmark som tilbyder 
cirkusundervisning på skoleskemaet. 
Dette er allerede blevet forlænget i skole året 19/20 med henblik på at blive en fast del 
af skolen og   
 
Starten af CirkO var muligt takket være projektet ”Cirkus for Alle”  som har støttet os 
med gratis undervisning og lån af cirkus udstyr det første år. 
 
Cirkus For Alle er et 3 årigt projekt støttet af Nordea fonden.  
Det er ledet af Cirkus fabrikken og har base I Roslev i Salling. 
 
Nu et år efter at projektet er startet har vi set  meget gode resultater. 
Tilbuddet er blevet populært som et supplement eller alternativ til de mere 
traditionelle fritids tilbud i Idom Råsted . 
Klubben har således i dag 14 børn som træner i skoletiden og 6 børn som træner om 
eftermiddagen.  
 
Efter et år hvor vi har lånt cirkus udstyr, er det nu tid til at betale det og vi ansøger 
derfor midler hos Vindmølle fonden til at dække købsudgifterne således at 
redskaberne kan blive på skolen og være med til at fastholde at der også mange år 
fremover kan være Cirkusskole i Idom Råsted. 
 
 
 
 
 
 



2.Budget  19/20 + 20/21 
Udgift: 
Redskaber:  (se bilag med beskrivelse af udstyr)   19.000 kr  
Undervisere fra " Cirkus for alle" skoleåret 19/20:       0.00 kr 
Masterclass og gæstelærere skoleåret 19/20:    12.000 kr  
Undervisning skoleåret 20/21     36.000 kr 
Vedligehold og transport:         4.000 kr   
udgifter ialt         71.000 kr 
 
Indtægt: 
Ansøgt vindmøllemidlerne      19.000 kr 
LandsbyLaboratoriet bevilling     12.000 kr 
Fonde          29.000 kr 
Kommunal Foreningsstøtte:           5.000 kr 
Medlems Kontingent:            3.000 kr 
Honorar ved optræden:         3.000 kr     
indtægter ialt        71.000 kr  
    
3. Projekt ansvarlige:   
Erika Sanchez , Estrupvej 6A Idom ,Erikasaze@hotmail.com Tlf 29 44 97 04 
Bodil   Brask    , Estrupvej 44    Idom   bodilbrask@gmial.com   Tlf 21223683 
Sorina Mihalache,  Idom Kirkeby 21 Idom anna.sorina.m@gmail.com  Tlf  60808975 
Mie Kassen, Lystlundvej 6 Idom  miekaasen@yahoo.dk  Tlf  22278729 
Jannie Krohn, Hingeberg 9 Tvis janniemose73@gmail.com   Tlf 24854869 
  
4. Beskriv frivilligheden og det lokale  engagement i projektet 
Hvordan bidrager projektet til at skabe lokal engagement, sammenhold og ejerskab 
før, under og efter projektets gennemførelse? 
 
Børnene fra Cirkusskolen CirkO har været med til at sætte ikke bare skolen men hele 
Idom Råsted på Danmarkskortet.  
 
Eleverne og deres færdigheder er meget efterspurgt og er ved at være en fast del af 
mange lokale arrangementer.  
 
De har desuden i løbet af dette deres første år flere gange optrådt  til meget store 
kulturarrangementer: Stafet for Livet i Holstebro, Ausumgård Forårsmarked , Vestjysk 
fortælle festival på Nr. Vosborg.  
Samt optrådt for mere end 500 elever på 4 forskellige skoler i Holstebro kommune. 
 
Lokale forældre, hjælpere og bestyrelses medlemmer er med deres frivillige arbejde 
med til at gøre disse  optrædener mulige.  
Ved at hjælpe med kostumer, kørsel, forplejning og hjælp ved den ugentlige træning. 
 
Vi mener også at CirkO er med til at fremhæve Idom Råsted som et visionært 
lokalsamfund hvor meget kan lade sig gøre hvis vi arbejder sammen. 
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Se endvidere vedlagte evaluering af " Cirkus på skoleskemaet " fra firmaet Facile af 
Cirkusskolen´s CirkO første år 2018/19. 
 
 
5.Risikovurdering – Hænger målet sammen med midler og ressourcer? Hvad kan 
hindre projektets gennemførelse? Kræver  projektet efterfølgende vedligeholdelse?, 
samt pris herpå? 
Ud over vores 14 elever i skoletiden er vores mål er at nå op på 12 eftermiddags elever 
og vi mener det er realistisk hvis vi som nu, holder fast i undervisningen i skoletiden og 
bliver ved med at synliggøre klubben ved at optræde. 
 
Når vi dette mål vil vi kunne søge Holstebro kommune om forenings støtte. 
 
Dette sammen med fonds ansøgninger, optrædener og medlems kontingent vil kunne 
være med til at give os økonomi til at køre projektet  videre. 
 
Vores største forhindring vil være at kunne fastholde og tiltrække professionelle 
undervisere og få midlerne til at betale dem for undervisning.  
 
Med ovenstående økonomiske strategi er vi overbeviste om at vi vil være i stand til at 
finde midlerne til både undervisningen og vedligehold af redskaberne. 
 
 


