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Principer vid anställning av ungdomstränare 

 

Inledning 

På Norrköpings Ungdomscirkus har vi två anställningsgrupper för våra 
tränare, ungdomstränare och proffstränare. De olika grupperna har olika löneregler. För 
att anställas som proffstränare krävs cirkusutbildning. Ungdomstränare rekryteras 
främst bland artister inom vår förening. Att utbilda en ungdomstränare kostar mellan 5 
000-10 000 kronor beroende på vilken nivå de ska undervisa. Detta medför att antalet 
ungdomstränare behöver begränsas och att de som är anställda förväntas kunna arbeta 
ett antal dagar i veckan. I detta dokument beskrivs de principer som gäller vid 
anställning  av ungdomstränare. Undantag från dessa principer kan förekomma för att 
hantera och lösa vissa situationer.  
 

Rekrytering av nya tränare 

Personalansvarig och huvudtränare håller under hösten ett avstämningssamtal med 
förstatränarna där en genomgång görs av artister i lämplig ålder i föreningen för att se 
vilka som är eller kan bli lämpliga att blir tränare i föreningen. Listan sammanställs och 
används som underlag inför schemaläggning. Huvudansvaret för kompetensbedömning 
ligger på huvudtränare. Personalansvarig tillfrågar berörda och ansvarar för den 
fortsatta anställningsprocessen. 
 

Anställning av nya ungdomstränare görs i huvudsak i samband med planeringen inför 
en ny termin men anställningar kan även göras under terminerna. De som anställs kan 
då få börja vikariera i en grupp eller undervisa vid lovskolor. Målsättningen ska då vara 
att tränaren ska få börja undervisa nästkommande höst. 
 

Ungdomar kan även själva anmäla sitt intresse för att bli tränare. Kontakt ska då tas med 
huvudtränaren som tar med önskemålet till höstens avstämningsmöte eller till 
schemagruppen. Vid behov stämmer huvudtränaren av kompetenskraven ihop med 
förstatränaren.  
 

Övergripande principer 

 Vid rekrytering av nya tränare ska en översyn göras av hela gruppen med 
ungdomstränare för att säkra att gruppen fungerar långsiktigt. Detta görs genom 
att ha tränare i olika åldrar och med olika kompetenser. 

 Ungdomar kan bli tränare från att de börjar i årskurs 7 men oftast från årskurs 8. 
 Förstatränare ska ha börjat gymnasiet. 
 Ungdomstränare ska i första hand vara aktiv i föreningen. 
 Ungdomstränare ska kunna: 

o undervisa minst två pass och två dagar i veckan 
o undervisa på lovkurser 
o Delta på de utbildningar som behövs. Cirkusen står för kursavgifter, resor 

och övernattningar.  Ingen ersättning utgår för tid vid utbildning.  
 



Kompetenskrav 

 Ungdomstränare ska ha förmåga att undervisa i grundgrupp och i minst en 
sidodisciplin men helst två eller flera.  För att kunna undervisa i grundgrupper 
enligt tränarmanualen ingår ett flertal discipliner i undervisningen under de först 
tre åren.  

 För att kunna undervisa i grundgrupp krävs att både själv kunna utföra och ha 
förståelse för grundakrobatik (huvudstående, handstående, kullerbyttor, hjulning 
och brygga) och kunna undervisa i antingen volter eller pyramider.  

 Ungdomstränare ska ha ett intresse för undervisning och hur inlärning sker och 
villig att lära ut. 

 


