Filmkollo 2017

Utvärdering deltagare
266 svar, 316 deltagare
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Vad var bra eller mindre bra med ledarna?

-

Jag tycker att det är bra att ledarna alltid finns där för en. Man kan fråga om vad som helst och
man kan vara trygg med dem.

-

Man kände sig välkommen!

-

Ledarna var trevliga och var alltid där om man undrade över något eller om man bara ville prata.

De är som kompisar och ledare på samma gång och då blir det mycket roligare att vara här.
De har vart hjälpande och de har vart trevliga. De har också haft ett trevligt bemötande.
De är engagerade och kunniga!
Ledarna är superbra och fanns alltid tillgängliga. De pratar alltid med oss och var trevliga.
Dom lyssnade, var snälla, bra osv.
De har varit väldigt pedagogiska och hjälpsamma. När vi har kört fast med någonting så har de
alltid hjälpt oss och försökt komma på lösningar med oss. De har även varit väldigt trevliga!
Dom var bra på att förklara och snälla!
Alla ledare har haft koll på allt, varit lugna och lättförståeliga.
De är mycket engagerade och bidrar till att det blir kul!
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-

Det fanns alltid en ledare i närheten!

-

Allt var bra, och man fick alltid hjälp när man behövde.

-

Snälla, roliga & trevliga :)

-

Alla har varit snälla!!!

Ledarna har varit väldigt hjälpsamma med filmerna, alltid gjort så man känner sig välkommen
och att man ska ha det bra, det är väldigt bra att ledarna kollar hur alla mår och försöker få alla att
vara en del av kollot. Dom informerar om allt och alla aktiviteter vilket är väldigt bra och viktigt.
De var hjälpsamma, kunniga och stöttande.
Mycket trevliga :)
Alltid hjälpsamma, kollade alltid läget när man verkade nere, och erbjöd ofta tips och förslag om
man bad om det.
De var omhändertagande och förstående. De var även närvarande vilket jag tyckte var bra.
De gav många råd och var väldigt snälla.
Alla var trevliga och otroligt snälla!!
Det som var bra är att de hjälpte till mycket men inte för mycket!
De var väldigt pratglada och vänliga. Man kunde gå fram närsomhelst och fråga vad som helst.
Alla ledare var snälla!
De var omtänksamma och brydde sig om alla!
Det var bra att de förklarade bra och var väldigt snälla.
Dom var roliga och lektionerna var lärorika och intressanta!
Bra engagemang, bra ledarskap och bra föreläsningar/workshops. Inget dåligt enligt mig.
Att de var snälla
Det var bra att de får en att känna sig trygg
Det som var bra med ledarna var att dom var snälla, trevliga och hjälpsamma mot en. Kommer
inte på något som var mindre bra med ledarna!!
Perfekta!
Dom var snälla och hjälpte till när man behövde hjälp.

Egna tankar kring din vistelse här på lägret

-

Detta har varit en fantastisk upplevelse som jag kommer komma ihåg hela livet.

-

JAG ÄLSKAR ALLA LEDARE OCH KOMPISAR SOM JAG HAR FÅTT HÄR. HOPPAS KOLLOT ALDRIG
STÄNGER!!!!!

-

Kollot har varit super, kommer komma tillbaka nästa år!

-

Jättekul vecka, många nya kompisar. Har lärt mig massa värdefulla saker som är viktigt i detta
yrkesområdet.

-

Tack för allting! Det har varit roligt och intressant!

Jag älskar det här lägret!!!
Det var superroligt! Jag vill tacka alla ledare som jobbade så hårt för oss så att vi fick den bästa
veckan under hela sommarlovet 2017!

Filmkollo har varit det bästa på hela sommarlovet tack vare att man blir så bra omhändertagen.
Man kommer på andra tankar än hemma.
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-

Sluta aldrig med det här!

-

Lägret är BÄST!

-

Det har varit väldigt bra och väldigt roligt att vara här och att ni borde fortsätta med er
verksamhet!

-

Att kollot varit kul och jag uppskattar att det finns. Fortsätt med det!

-

Det var så galet roligt!

-

Alla i Sverige som gillar film borde gå på detta lägret!

Filmkollot var mycket bra gjort, och jag kan absolut rekommendera det till andra!
JAG ÄLSKAR FILMKOLLO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tycker det ni gör är jättebra och är lika nöjd som jag var förra året! Längtar till att åka tillbaka! :)
Loggan till Filmkollo stämmer väldigt bra - Filmkollo är så galet roligt!!
Det ska bli kul att titta på film i efterhand när man vet mer om hur mycket arbete det ligger
bakom en filminspelning! Lägret har vart lärorikt och roligt!!
Det har varit väldigt kul och intressant!
Detta kollot är bland det bästa!
BRA initiativ, koncept och möjlighet för barn.
Mitt första år här men det har varit otroligt kul! Så många nya kompisar och jag kommer helt klart
tillbaks nästa år!

Det var roligt och jag är glad för att ni bygger ut så fler får uppleva detta roliga kollo.
Det har varit jättekul!!
Jag har haft otroligt kul och alla, både i min grupp och de som inte var i min grupp, har varit
jättetrevliga. Den här gruppen har varit den bästa och mest organiserade jag varit i hittills.
Det har varit jätteroligt och jag vill inte åka hem! :(
Detta var varit en väldigt rolig vecka och den har gått så himla snabbt! Det är väldigt roligt att lära
känna nya människor och alla här är fantastiska!
Älskade verkligen kursen i skådespeleri, otroligt intressant och rolig. Älskade även stämningen
över hela kollot, så trivsam miljö.
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Vad var bra eller mindre bra med maten?

-

Bra variation och god!

-

Bra val av maträtter.

-

Den var varierad, nyttig och god.

Maten var till och med bättre än hemma ;)
Jättegod, varierad och bra och det fanns grönsaker.
Den var mättande och vi hade bra tider med maten. Man blev hungrig precis när det var dags för
nästa måltid.
God och gillas av typ alla, bra kvalité.
Allt smakade bra och gick att äta därför tycker jag att maten var bra!
Det var alltid god mat och de var bra att ha frukt och smörgås så att man kunde bli mätt.
Det vegetariska var otroligt bra.
Seriöst den godaste kollomaten jag nånsin ätit!!!
Jättegott, speciellt cesarsalladen!
Jättegod mat, det märktes att tid och energi gick åt att förbereda rätterna varje dag.
*Complements to the Chef ;)
Allt var bra, den var varierande och god!
Maten var väldigt god och det var bra variation
Allting var sånt som alla gillar.
Perfekt!
Bättre än skolans!
Det var sånt som jag tyckte om varje dag!

