Filmkollo 2016

Utvärdering målsman
163 svar, 325 deltagare

Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%)
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Varför/varför inte?

-

Välorganiserat, tryggt, fräsch miljö och antal ledare var väl genomtänkt.

-

Bra info innan. Lätt att få kontakt.

Fick seriöst intryck av info och kontakt.
Lätt och snabbt att komma i kontakt med er. Hade man frågor fick man svar.
Lugna, trygga ledare.
Fräscha byggnader, trevlig personal!
Bra info, bra hemsida!
Personalen kändes trygg och harmonisk. Gott intryck av stället.
Bra presentation, man fick kolla runt i lokalerna och det kändes väldigt välordnat och bra
ordning.
Personligt mottagande vid ankomst. Personligt telefonsamtal innan. Kändes väldigt tryggt!
Även om min dotter var väldigt orolig i början så löste ni det tillsammans med henne. Tack!
En trevlig och seriös anläggning, bra info!
Bra mottagande, vänligt.
Mycket bra bemötande och hemsida!
Rutin! Vi har haft någon av sönerna här många gånger nu!
Många ledare, välorganiserat!
Bra info! Mycket personal när vi kom! Svar på frågor :)
Erfarenhet, ”väloljat” och välplanerat!
Upplägget var välorganiserat!
Vi blev gott mottagna, fina lokaler!
Välordnat, ordning och reda, välplanerat!
Mycket bra bemötande vid ankomsten.
Fint och tryggt mottagande när vi kom. Bra att bli uppringd vid bokning, kändes personligt.
Allt är väldigt välorganiserat!
Varit otroligt populärt. Börjar planeras direkt efter lägret. Tredje gången.
Kändes välordnat och gott om vuxna på plats.
Fint mottagande, proffsiga och fin anläggning.
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-

För att det känns seriöst, genuint intresserad personal och bra info. Vår unge älskar er <3

-

Mycket seriös verksamhet.

-

Förtroendeingivande ledare, bra ingående info innan och under kolloveckan. Prydlig och fin
gårdsmiljö, mycket vänlig atmosfär.

Bra kommunikation/information innan lägret!
Stabilt organiserat. Personalen inger trygghet vid samtal och kontakt.
Bra information inför. Ordnade former som gör att man får uppfattningen att ni har full koll och
har gjort detta många gånger.
Allmänt bra, uppstyrt, tydlighet runt vad som gäller.
Fick all info som behövdes, ledarna var tillgängliga i de fall man inte fick tag i sitt barn.
I år var det andra året, så efter förra årets erfarenhet kände vi inga oroligheter!
På grund av personalen som var proffsiga, trevliga, snabb återkoppling och positiva – känns att
de gillar vad de gör!

Hur har ni uppfattat personalen/ledarna?

-

Fantastiska, kunniga och roliga!

-

Positiva! Trevliga! Kunniga!

Välkomnande, engagerade.
Mycket bra! Kompetenta, omhändertagande, toppen helt enkelt!
Väldigt ödmjuka och trevliga.
Bra, barnen var jättenöjda!
Fantastiska!
Seriösa och strukturerade!
Trevliga och tillmötesgående!
Väldigt trevliga och förtroendeingivande.
Mycket ansvarsfulla och inspirerande. Trygga! Kompetenta!
Engagerade och kunniga. Glada, stöttande och positiva!
Fantastiskt duktiga och engagerade. Kul att de var så många unga och både tjejer och killar!
Engagerade och inspirerande!
Trevliga och lugna – tryggt!
Väldigt engagerade och tillmötesgående kunnig.
Engagerade, trevliga! Har haft superbra kontakt inför lägret och snabba svar!
Trevliga, kunniga, tillmötesgående och proffsiga! Har verkligen brytt sig om våra barn!
Mycket seriösa och roliga!
Väldigt duktiga!
Lyhörda, kunniga, engagerade! Mycket trevlig start när vi blev välkomnade på parkeringen och
hela vägen in! + musiken!
Proffsiga och inspirerande! Äldre unga leder unga, det gillar vi :)
Väldigt trevliga och snabba med svar vid frågor.
Trevliga, kunniga, bryr sig om barnen!
För fjärde året i rad så var de kanonbra!
Engagerade, inspirerande, positiva, snälla och uppmuntrande!
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-

Superproffsiga! Välorganiserat!

-

Mycket seriösa och ansvarstagande!

Bra, duktiga på att samla alla individer!
Mycket vänliga och proffsiga!
Toppen!! Engagerade, kunniga, goa människor!
Mycket trevliga! Fint att alla hälsade när vi kom! Engagerade!
Professionella, supertrevliga och empatiska!!
Kunniga, sociala och inkluderande!
Engagerade, kunniga, erfarna och otroligt trevliga!
Fantastiskt engagerade och proffsiga, vänliga, tillmötesgående och ser barnen!
Mycket kompetenta.
Helt otroligt bra! Bra med alla barn.
Fantastiska. Annars hade inte sonen heller valt att återkomma som nu för tredje året.
Vänliga, omtänksamma och proffsiga!
Engagerade, aktiva, kunniga!
Ger ett vänligt och proffsigt intryck!
Väldigt tillmötesgående och kunniga. Roliga och ser alla.
Hjälpsamma och engagerade!
Fantastiska, lyhörda och kanonbra förebilder!
Bra, tillmötesgående och professionella!
Proffsiga, trevliga, snabb återkoppling, positiva – känns att de gillar vad de gör!
Engagerade, positiva och kunniga!
Lika proffsiga som vanligt! Vad kan man mer säga.. Vår dotter är här för fjärde gången och
förmodligen inte den sista! :)
Underbara, trevliga, proffsiga, pedagogiska, seriösa, lyhörda, mycket kunniga och
förtroendeingivande!

Några andra synpunkter ni vill dela med er av?

-

Dottern tyckte detta var den bästa veckan i hennes liv.

-

Vi uppskattar er verksamhet mycket! Vår dotter vill återkomma nästa sommar!

Kan gärna rekommendera lägret till andra!
Fortsätt! Så bra initiativ :)
Bra organisation. Förtroendeingivande personal. Finns mycket film att tillgå och se innan man
anmäler sitt barn, det är tryggt!
Mycket bra och proffsigt!
Min dotter och därmed även jag är jättenöjda! Toppen!
Mycket bra upplägg. Vår son har trivts mycket bra!
Verkar varit underbart! Vår son har känt sig trygg och vill tillbaka nästa år.
Proffsigt och jättekul. Bra träning oavsett om man aldrig mer gör film – samarbete osv.
Vi är jättenöjda. Sonen frågar redan om han får åka igen nästa år!
När dottern ringt hem har hon varit helt lyrisk. Hon har verkligen älskat denna vecka, det är
roligt!
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-

Ett bra omdöme är att vår son bara ringt hem en gång och det var för att säga att han vill tillbaka
nästa år!

-

Fantastisk miljö och upplägg.

-

Vi känner oss mycket positiva och kommer att rekommendera detta!

-

Underbar erfarenhet, TACK!!!

-

Jättebra, ordning, trevligt bemötande, professionellt!

Kul idé! Barnen/ungdomarna har fått testa på saker som de aldrig får göra annars. Tänja på sina
gränser!
Stort tack! Uppskattat!
Enda nackdelen är att barnen inte vill åka hem!
Väldigt välarrangerat kollo! Alla är jättenöjda! :) Deras filmintresse har inte direkt minskat av
detta! Dessutom, väldigt fina lokaler och bra utrustning.
Väldigt bra info innan och under vistelsen. Hämtade en glad tjej efter denna vecka!
Väldigt rolig idé!
Professionellt ordnat, killarna verkar ha haft en rolig och lärorik vecka.
Barnen verkar haft så himla kul samt lärt sig så mycket!
Härligt att Filmkollo finns!
Mycket proffsigt alltihop! TACK! :)
En mycket väl genomförd vecka som har varit både rolig och lärorik för barnen/ungdomarna.
Väldigt fint avslutningsarrangemang!
Vår dotter hade nog gärna stannat en vecka till… Eller två!! :)
Förstår att ungdomarna trivs!
Superproffsigt! Alla glada ungdomar = bästa betyget!
Allt har varit till det bästa! ★
Väldigt nöjda med allt :)
Keep up the good work!
Tredje året i rad, det är bra betyg!
Ett väldigt lyckat läger!
Jättekul idé det här! Ett sommarminne att ha med sig resten av livet.
Kul att följa min sons utveckling, han växer, mognar och utvecklas varje år! Bra jobbat, god
kamratskap!
Jättefin verksamhet ni bedriver. Vi är mycket nöjda i år igen! :)
Grymt med facebook – full koll! Bra med intyg! NI ÄR GRYMMA! :D
Mycket uppskattad sommaraktivitet!
Imponerande vad ni hunnit med under en vecka!!
Väldigt bra och heltäckande info, och snabb återkoppling vid frågor – TACK!!
Önskar ett Filmkollo för vuxna också! STORT TACK!! :) <3
Toppen! Proffsigt! Välorganiserat!
Väldigt god och strukturerad information på webb och mail.
Mycket proffsigt anordnat!
Väldigt roligt och ett fint minne för barnen.
Bästa lägret jag sett någonsin!! Lyckats koppla samman alla ungdomar!

