Filmkollo 2017

Utvärdering från målsman
147 svar, 316 deltagare

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

-

Bra info! Många ledare!

-

Stort engagemang!

-

Seriöst intryck från första info till bemötande på plats.

-

Välorganiserat och tydlig info innan lägret.

-

Tydlig information och bra välkomnande.

Från första mötet då vi kom möttes vi av trevlig personal. Lokaler var fräscha och rena. Bra
genomgång vid avlämning.
Sättet ni välkomnar oss kändes omhändertagande och tryggt. Ihop med superfräscha lokaler
kändes det jättebra att lämna!
Vår dotter var med förra året också, så vi visste vilken hög standard det var/är på allt.
Flott mottagelse, vennlig, profesjonell, varme folk. Vi hade en veldig god følelse.
Miljön kändes bra och seriöst. Ledarna gav ett ansvarsfullt och moget intryck.
Tydlig information före lägret, bra bemötande av personalen vid ankomst, det kändes proffsigt!
På grund av det mycket varma mottagandet och före ankomsten den tillgängliga information och
tillmötesgåendet.
För att ni verkar se alla barnen, ni ringer hem om det uppstått någon incident och ni verkar bry er
om era deltagare!
Vi hade kontaktuppgifter till ledarna. Vi visste hur vi skulle nå någon om det hade behövts.
Kändes välorganiserat och seriöst!
Uppstyrt mottagande!
Ledarna kom fram, var trevliga, mötte blicken.
Ordning och reda. Bra innehåll. Bra upplägg.
Mycket info och tydlig dessutom. Engagerade ledare. Bara topp!
Bra med Instagram så man kan följa vad som händer.
Härligt mottagande vid ankomst, bra info mm.
Andra året nu, bara bra erfarenheter!
Kändes väldigt bra planerat och roligt!
Nu var det andra året :D Väldigt välfungerande! Grymt bra koncept.
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-

Många ledare. Ögonblicklig gemenskap.
Bra information, både innan och under tiden. Bra bemötande vid ankomst vilket kändes tryggt.
Vid lämning ger anläggningen och mottagandet väldigt gott intryck.
Bra med ledare i flera åldrar.
Jag tycker att Maria gav bra respons och brydde sig om barnen och våra frågor.
Verkar ha byggt upp god erfarenhet med ett bra upplägg. Vet vad ni gör och har koll.
Kändes välplanerat och roligt.
Absolut! Att ha kontakt innan lägret har varit mycket värdefullt!
Dottern är nöjd och trygg.
Marias röst gav bra intryck.
Tydlig info om alkoholförbud & nikotinförbud.
Tillräcklig info. Kul att kunna följa vad som händer via Facebook.
Välorganiserat!
Bra personal och deltagarna verkade finna varandra direkt.
Kändes som ni snabbt tog hand om alla, dela in i grupper och att de fick lära känna varandra.
Välordnat, bra miljö!
Hört från annan förälder från tidigare år att det varit bra.
Proffsigt mottagande!
Ledarna verkar vara så pedagogiska och trevliga!
Andra året för oss och allt känns proffsigt och omhändertagande.

Hur har ni uppfattat personalen/ledarna?

-

Helt underbara! Man ser att de älskar sitt jobb.

-

Oerhört trevliga! Ingenting har setts som problem.

Mycket bra personal! Tryggt att ha dottern här.
Proffs! Ungdomarna tog det på allvar mitt i allt roligt!
Mycket BRA!
Pedagogiska, trevliga, goda föredömen.
Mycket bra, kompetenta, lugna och snälla.
Mycket kompetenta, trevliga och gulliga.
Seriösa och omhändertagande, trevliga!
Trevliga och hjälpsamma!
Engagerade. Roligt att flera själva har gått på lägret.
Glada, positiva och välkomnande.
Snabba med svar på frågor. Trevliga i mailkontakt, personliga. Visste vilket barn som hörde ihop
med mig.
De verkar vara goa och kompetenta ledare.
Engagerade, duktiga, välkomnande, sociala.
Positiva, informativa, välkomnande.
Alla är så duktiga, snälla och engagerade. Bra jobbat alla!!
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-

Tillmötesgående, engagerade och generösa. Inkluderande.

-

Det lilla jag träffat dem, mycket trevliga, öppna och hjälpsamma.

Mycket trevlig, KUNNIG och härlig personal!
Oerhört hjälpsamma när jag ringt och frågat saker.
Bra. Trevliga. Hade koll på alla nya som kom första dagen och fick alla att känna sig välkomna!
Kompetenta, trevliga, ansvarsfulla.
Engagerade, motiverande, närvarande.
Seriösa, avslappnade, trygghetsskapande!
Mycket kompetent! Bygger även teamkänsla samt hjälper grupperna utvecklas socialt.
Bra, positiva och omhändertagande.
Jättebra! Hjärtligt engagemang!
Välkomnande!
Mycket trevliga, sociala och hjälpsamma.
Trevliga, informativa.
Jättebra, sansade, vänliga och professionella.
Trevliga och kompetenta.
Hjälpsamma och positiva.
Positiva, trevliga, ansvarsfulla.
Ledarna hade ett bra bemötande fösta dagen, visade var scheman och telefonnummer fanns
uppsatta, för mig som vårdnadshavare att ta kort på.
Jättebra och kompetenta.
Engagerade, positiva. Helt rätt personer på rätt plats J
Trevliga, omtänksamma och duktiga.
Mycket trevliga, hjälpsamma och intresserade!
Engagerade, närvarande, positiva.
Positivt! J
Fantastiska, kunniga. Härligt med ett ungt gäng.
Superproffe, trygge, vennlige, inkluderende, kule!
Positivt och mycket engagerade.
Proffsiga, väldigt bra, vänligt och proffsigt mottagande både vid ankomst och avslutning.
Bra innan med svar på frågor. Barnen nöjda.
Hjälpsamma, tillmötesgående.
Mycket engagerade, positiva, proffsiga.
Supergulliga!
Väldigt engagerade! Och det tycker jag är viktigt.
Toppen!
Professionella, sympatiska och pålitliga!
Mycket bra. Glada, kompetenta och ansvarstagande.
Trevliga, bemötande.
Otroligt proffsiga, trevliga och tar hand om deltagarna bra.
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Några andra synpunkter ni vill dela med er av?

-

Kommer definitivt att rekommendera detta!

-

Vi er så glade, stolte og imponerte over opplegget fra begynnelse til slutt. We’ll be back! Takk!

-

Toppenläger!

-

Jag skrev till min son och han sa ”I’m great, det är fantastiskt roligt!” Då blir jag lycklig och trygg!

-

Allt är bara bra! :)

-

Tack för en fin vecka!

-

Mycket trevlig avslutning med visning av genomgången vecka!

Bästa veckan i mitt liv säger dottern, 12 år.
Bara ett jättestort TACK till en vecka sprängfylld av kunskaper, skoj och gemenskap! Vi ska
rekommendera er till alla vi känner!
Hehe när blir det ett vuxenläger??
Andra generationen från vår familj som var här, tredje vill gärna komma nästa år. Vi är väldigt
nöjda.
Imponerade av hela veckans upplägg, superproffsigt och välordnat!
Helt underbar miljö. Roligt att de använder professionell utrustning.
Mycket bra innehåll. Mycket att prova på.
Har fått uppfattningen att det varit bra planering med ”greppbart” innehåll för ungdomarna.
Lycka till med nybygget så ses vi 2018 också :)
Tack till alla er som har anordnat kollot! J
Vi har haft god kontakt med ledarna när det var lite oroligt för att sova. Mycket tryggt och
proffsigt!
Nästa år skickar jag sonen om han vill. Detta verkar vara bra investerade sommarpengar!
Bra med fullspäckat schema!
Vår son vill gärna vara med nästa år igen – bästa betyget!!
Tacksam för de bilder som lagts ut på instagram. Alltid roligt att få följa sina barns upplevelser
och aktiviteter lite på håll.
Tack för en spännande och lärorik vecka – andra året i rad = Toppbetyg!
Imponerande! Tack.
Vår ungdom har haft en fantastisk vecka! Hon vill inte åka hem och hon SKA absolut tillbaka hit
säger hon (och vi håller med – hon kommer tillbaka!).
Fantastiskt att hinna med så mycket på en vecka.
Vi och sonen är jättenöjda!! Fräscht och fint boende. Toppen!!
Fortsätt som ni gör! Speciellt om lägerverksamheten växer!
Bara att vi är mycket nöjda!
Det har varit helt fantastiskt.
Trevligt med informativt samtal per telefon i samband med anmälan.
Bra läger!!
Tack för att ungdomarna kan få den här upplevelsen! Tonåringen säger: ”Jag har haft det härligt”
Det är världens bästa betyg!!
Bra upplägg och fantastiskt program. Kommer rekommendera till andra.

