Bilaga 4

AVTAL
mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ideella föreningen Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm (organisationsnummer 815200-5149), nedan kallat Studiefrämjandet, rörande driften av Circonova inom ramen för Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet.

1

Övergripande uppdrag

Studiefrämjandet ansvarar för att Circonovas verksamhet genomförs i enlighet
med föreliggande avtal.
Circonova skall spegla barn och ungas egen vardag och särskilt belysa de ungas
situation ur ett hälsopedagogiskt perspektiv. Verksamheten skall fokusera på kulturens roll i strävanden efter att stärka barn och ungas psykiska hälsa.
Circonova skall bedrivas i nära samverkan med länets skolor.
Genomförandet sker genom att fristående artister/scenkonstgrupper från Stockholms län engageras.
1.1

Långsiktigt mål

Det långsiktiga målet för Circonova är att genom dess folkhälsoarbete stärka barn
och ungas och därmed länsinvånarnas hälsa.

2

Verksamheten

Circonovas uppgift är
•
•
•

att erbjuda skolor i hela Stockholms län hälsopedagogiska program,
att arbeta med metodutveckling där kulturen och pedagogiken är
medel för att stärka hälsan,
att vid behov skapa nya hälsopedagogiska program.

Alla hälsopedagogiska program skall
•
•
•
•

•

hålla hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet,
bygga på ett hälsofrämjande och salutogent perspektiv,
ha ett barnperspektiv och ta hänsyn till barns perspektiv,
vara mångfacetterade och där temat presenteras i ett brett perspektiv så att alla barn, oavsett kön och bakgrund ges förutsättningar till
igenkännande,
vara befriade från färdiga lösningar, pekpinnar och för snäv tematik,
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•
•
•

innebära ett stöd för skolpersonalen att tillsammans med eleverna
arbeta hälsofrämjande på skolan,
inbegripa hälso- och kulturpedagogiska metoder,
bygga på delaktighet, lekfullhet, processtänkande och långsiktighet,

Circonova skall samarbeta med skolan som arena för att nå ut till så många barn
som möjligt oavsett socioekonomisk bakgrund.
Varje produktion inriktas på viss åldersgrupp inom grund- eller gymnasieskolan.
Landstingets stöd kan inte användas inom ramen för Skapande skola projekt.
2.1

Verksamhet hösten 2010 och våren 2011

Studiefrämjande åtar sig att under perioden genomföra minst 94 elevföreställningar av ”I väntan på Love” och minst 28 elevföreställningar av den nya klassrumsföreställningen. 56 föreställningar av ”I väntan på Love” för föräldrar och
skolpersonal samt minst 70 fortbildningar för skolpersonal genomförs under perioden..
2.2

Geografisk spridning

Circonovas hälsopedagogiska program skall erbjudas grundskolor och gymnasieskolor i hela Stockholms län. Verksamheten kan dock terminsvis inriktas mot viss
kommun eller kommundel.
2.3

Hälsofrämjande skolutveckling

Circonova skall vara en resurs i den hälsofrämjande skolutvecklingen genom att
förmedla inspiration och metoder till skolpersonal t.ex. upplevelsepedagogik,
värderingsövningar m.m. för att stärka barn och ungas känsla av sammanhang,
KASAM och känslan av att kunna påverka och ta ett eget ansvar, ”empowerment”.
2.4

Grund i forskning

Verksamheten skall ha en förankring i adekvat forskning och utveckling avseende
de ungas situation i samhället.
2.5

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för perioden 1 juli 2010 till 30 juni 2011 bifogas (bilaga 1).
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Nätverksarbete

Circonova skall arbeta i befintliga nätverk samt utveckla nya kontakter och samarbeten för att sprida kunskap om koppling mellan kultur, pedagogik och hälsa.
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4

Kvalitetssäkring

Verksamheten kvalitetssäkras genom uppföljningar med elever och skolpersonal
samt genom externa utvärderingar och forskning.

5

Styrdokument för Circonovas verksamhet

Stockholms läns landstings folkhälsopolicy
Folkhälsopolitikens 11 målområden
Barnrättskonventionen
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet
(Lpo-94)
Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf-94)

6

Immateriella rättigheter

6.1

Rättigheter till nya produktioner

Avtal om nya produktioner skall tecknas på sådant sätt att Studiefrämjandet tillförsäkrar landstinget rätt att inom ramen för Circonovas verksamhet genomföra
produktionerna efter den tidsperiod som Studiefrämjandet och landstinget har
avtal om driften av Circonova.
Artist eller grupp som Studiefrämjandet anlitar äger ej rätt att uppföra produktion som avser Circonovas verksamhet utanför samarbetet med Studiefrämjandet
under den tidsperiod som Studiefrämjandet och landstinget har avtal om driften
av Circonova.
6.2

Rättigheter till tidigare program

Studiefrämjande har rätt att genomföra produktionerna Cirkus Piggelin, Cirkus
eX, Bagage, Egenheter samt Rescue M under den tidsperiod som föreliggande
avtal gäller. Landstinget får inte genomföra produktionerna under den tidsperiod
som föreliggande avtal gäller.
6.3

Namnet ”Circonova”

Verksamhet enligt föreliggande avtal skall bedrivas under namnet ”Circonova”.
Namnet ”Circonova” får enbart användas till sådan verksamhet som regleras i
föreliggande avtal. Landstinget får inte använda namnet ”Circonova” under den
tidsperiod som föreliggande avtal gäller.
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7

Försäkringar

Studiefrämjandet ansvarar för nödvändigt försäkringsskydd samt att alla erforderliga säkerhetsåtgärder m.m. finns för verksamhet enligt föreliggande avtal.

8

Marknadsföring

Vid marknadsföring av Circonova skall det framgå att verksamheten bedrivs med
stöd av Stockholms läns landsting.

9

Jämställdhet

Strävan efter jämställdhet mellan könen skall genomsyra verksamheten. Detta
gäller såväl deltagare i t ex kurser, som medverkande och deltagare i verksamheten så som artister och publik. Studiefrämjandet har en jämställdhetspolicy (bilaga 2).

10

Jämlikhet

Verksamheten skall ta hänsyn till etnisk och social mångfald och bidra till möten
mellan människor med olika bakgrund. Verksamheten skall komma hela Stockholms län till del.

11

Tillgänglighet för funktionshindrade

Verksamheten skall vara tillgänglig för alla både i den fysiska miljön och i information i form av till exempel broschyrer och hemsida.
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Barnens bästa

Circonova rör i huvudsak barn t o m 18 års ålder. I enlighet med FN:s barnkonvention skall därför barns och ungas synpunkter inhämtas och beaktas i planeringen av Circonova.
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Miljö

Studiefrämjandet bedriver ett systematiskt miljöarbete enligt miljöpolicy som
fastställts av föreningens styrelse (bilaga 3).
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14

Lokaler

Under perioden den 1 juli 2010 t o m den 30 juni 2011 hyr Studiefrämjandet lokaler i andra hand av landstinget enligt separat hyresavtal.

15

Ekonomi

15.1

Separat ekonomisk redovisning

Studiefrämjandet skall ha en separat ekonomisk planering och redovisning för
Circonova i form av resultatbudget och resultaträkning. Skulder och fordringar
för Circonova skall kunna särredovisas ur Studiefrämjandets samlade balansräkning.
15.2

Ekonomiskt stöd från landstinget

Studiefrämjandet erhåller 4 280 000 kr i Stöd för Hälsopedagogisk kulturverksamhet från landstinget för att genomföra Circonova enligt föreliggande avtal.
Landstinget betalar 2 140 000 kr i samband med att avtalet tecknas, dock tidigast den 1 juni 2010, samt 2 140 000 kr i december 2010.
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningstid.
15.3

Andra intäkter

15.3.1 Offentliga bidrag
Studiefrämjandet kan själva söka ekonomiskt utvecklings-/projektstöd från annan organisation, kommun eller staten för Circonovas verksamhet.
15.3.2 Samverkan med näringslivet
Landstinget är positivt till samverkan med näringslivet. Studiefrämjandet skall
dock informera landstinget innan avtal om sponsorintäkter ingås avseende Circonovas verksamhet.
15.3.3 Avgifter för Circonovas verksamhet
Circonovas hälsopedagogiska program är gratis för mottagande skolor. Studiefrämjandet får dock ta ut en avgift högst motsvarande självkostnaden för program som genomförs i andra lokaler än i mottagande skola. Studiefrämjandet får
även ta en avgift för andra delar i Circonovas verksamhet så som genomförande
av föreläsningar, fristående fortbildningar, medverkan i konferenser eller kursverksamhet för andra än de skolor där de hälsopedagogiska programmen genom-
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förs samt för dokumentation av de pedagogiska programmen och andra trycksaker.
Om ovan nämnda delar i verksamheten där en avgift får tas ut genomförs utanför
Stockholms län skall en avgift motsvarande lägst självkostnaden tas ut. ( ej någon
ändring trots kursivt)
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Uppföljning

Landstinget har rätt till full insyn i Studiefrämjandets ekonomiska redovisning
avseende Circonova.
I november 2010 samt i juni 2011 skall parterna gemensamt stämma av verksamheten enligt avsnitt 2 under avtalsperiodens första hälft.
Före mars månads utgång 2011 inger Studiefrämjandet årsbokslut för 2010 till
landstinget. Årsbokslutet skall omfatta verksamhetsberättelse, resultaträkning,
redovisning av skulder och fordringar samt revisionsberättelse. I verksamhetsberättelsen särredovisas genomförandet av Circonova.
Vidare skall Studiefrämjandet avseende Circonovas verksamhet redovisa
•
•
•
•
•
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hur de informerar om tillgänglighet för funktionshindrade,
hur de arbetar med miljöfrågor,
könsuppdelad statistik gällande medverkande/deltagare och publik,
verksamhetens geografiska spridning i länet,
resultatet av sådan kvalitetssäkring som anges i avsnitt 4.

Inför hösten 2011 och våren 2012

Studiefrämjandet inger separat ansökan med verksamhetsplan och preliminär
budget för Circonovas verksamhet fr o m den 1 juli 2011. När ansökan skall inges
meddelas av landstinget i särskild ordning. Beslut om Stöd för hälsopedagogisk
kulturverksamhet hösten 2011 och våren 2012 meddelas dock av landstinget före
februari månads utgång 2011.

18

Giltighet

18.1

Avtalslängd

Föreliggande avtal gäller fr o m den 1 juli 2010 t o m den 30 juni 2011.
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18.2

Avtalets fullföljande

Om part inte kan fullfölja vad som överenskommits i föreliggande avtal skall den
andra parten omedelbart underrättas därom.
Studiefrämjandet får inte överlåta detta avtal.
18.3

Tvist

Uppkommer tvist mellan parterna som avser innehållet i föreliggande avtal skall
tvisten avgöras i allmän domstol.
18.4

Avtalets godkännande

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
För Stockholms läns landsting

För Studiefrämjandet i Norra StorStockholm

2010-….-….

2010-….-….

Hans Ullström, Förvaltningschef

Annika Hamilton,
Verksamhetsledare

Ragnar Bergståhl,
Ordförande

