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Børn fra over 500 institutioner leger cirkusskole i denne uge 

Det er inklusion i børnehøjde, når institutioner i denne uge inviterer børn i Cirkusskole i 

samarbejde med det populære rejsende cirkus, Cirkus Summarum. De deltagende 

institutioner modtager en Cirkuskasse, som sætter fokus på, at leg og læring er sjovest, når 

alle er med. 
 

Røde klovnenæser, blå linedanser-line og farverige fjer samt små historier om forskelligheder er blot nogle 

af de ting, som 500 institutioner fra hele landet møder, når de åbner årets cirkuskasse. Ved at bruge 

kassens indhold sætter institutioner over hele landet fokus på inklusion, når de leger cirkus i en uge. 

Inkluderende leg kan være med til at bringe børn tættere sammen – også selvom de har forskellige 

forudsætninger, som eksempelvis et handicap. Det går i tråd med Muskelsvindfondens vision om at skabe 

plads til forskelle, som oversat i børnehøjde er ‘’det er sjovt, når alle er med. 

Cirkusskolen er et hjertebarn 

Cirkusskolen er et hjertebarn – skabt af Muskelsvindfonden, som arrangerer Cirkus Summarum. Legene i 

Cirkusskolen er over tid udviklet af over 50 seje inklusionseksperter, og derudover har tre 

pædagogstuderende, nemlig Natascha Bamberg Rasmussen, Anna Sandal og Anneline Thorup Sørensen, 

researchet i over 300 timer på at udvikle lege og læring til dette års cirkusskole. Og det at bruge cirkus, som 

en fælles ramme giver god mening, siger pædagogstuderende, Anneline Sørensen: 

” Cirkus er en sjov og fantasifuld ting for børn, som gør, at alle kan være med. Alle har mulighed for at få en 

rolle i cirkus, uanset hvilke udfordringer, man måtte have,” siger Anneline Sørensen. 

Kærlig hilsen Mille 

‘’Lise havde svært ved at gå, hun skulle bruge hjælp, selv når hun bare skulle stå. Men Lise var dygtig til så 

meget andet. Hun kom først, når vi løb om kap, hun var hurtig som et lyn og kunne lave hjulspind i sandet.’’ 

Ordene er skrevet af Mille Gori, som de fleste børn kender som ‘’Motor Mille’’ fra Cirkus Summarum 

forestillingerne. I årets kasse har hun har skrevet et historiehæfte med fem fantastiske fortællinger om 

forskelligheder, som hedder ‘’Kærlig hilsen Mille.’’  

Stor efterspørgsel fra institutionerne  
Cirkusskolen har været en bragende succes, siden den begyndte i 2015, og efterspørgslen har været støt 

stigende. Muskelsvindfonden oplever, at mange efterspørger konkret materiale til nemt at arbejde med 

inklusion i hverdagen. En af de institutioner, som har valgt at melde sig til igen i år, er NaturBørn 

Hopspilopper i Aabenraa. Pædagog Helle Kirsch fortæller, at de ofte bruger kassen - ikke kun i en uge, men i 

14 dage: 

‘’Børnene får rigtig meget ud af at bruge kassen, og vi får nogle gode snakke i børnehøjde om at være 

anderledes,’’ siger hun.  

 

Overskuddet fra Cirkus Summarum går til Muskelsvindfondens arbejde for at skabe bedre vilkår for 

mennesker med muskelsvind, og til at skabe et samfund med Plads til forskelle.  

 



Yderligere oplysninger kontakt venligst: Gitte Dreier Jacobsen, kommunikationschef, Muskelsvindfonden på 

telefon 22652499 eller mail gidr@muskelsvindfonden.dk  

Følgende institutionen har på forhånd sagt ja til pressekontakt:  

 

NaturBørn Hopspilopper, Aabenraa, Helle Kirsch tlf. 2873 6336 hkirsch6200@gmail.com 

Bjørnemosen, Odense S., Kenneth Nygaard tlf. 6375 0883, kwn@odense.dk 

Børnegården Skt. Anna, Aarhus C., Karen Uhrskov, tlf. 2452 7830, kauh@aarhus.dk 

 

 

 

 

mailto:hkirsch6200@gmail.com
mailto:kwn@odense.dk
mailto:kauh@aarhus.dk

	Børn fra over 500 institutioner leger cirkusskole i denne uge
	Det er inklusion i børnehøjde, når institutioner i denne uge inviterer børn i Cirkusskole i samarbejde med det populære rejsende cirkus, Cirkus Summarum. De deltagende institutioner modtager en Cirkuskasse, som sætter fokus på, at leg og læring er sjo...
	Cirkusskolen er et hjertebarn
	Stor efterspørgsel fra institutionerne



