Filmkollo 2018

Utvärdering deltagare
291 svar, 356 deltagare
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100
80
60
40
20
0

99

1

Ja

Nej

Egna tankar kring din vistelse här på lägret

-

Det har varit sjukt kul! Lärt mig jättemycket och träffat massa nya vänner!

-

Det var GALET ROLIGT!!!

-

Jag har helt ärligt haft en fantastisk vecka med roliga människor och projekt. Tack så mycket för
det.

-

Jag hade det trevligt på kollot, tack för en bra vecka. (:

ÄLSKAR FILMKOLLO!
Att det skulle vara i typ 2 veckor för att det är så kul!
Det här var en av de bästa veckorna i mitt liv!
Det har varit jätteroligt!
Det har varit jätteintressant och jag har lärt mig mycket som jag inte ens visste kunde påverka en
film så mycket undermedvetet och det här varit jättekul.
Fortsätt som ni gör!
Det har varit jättekul och jag har lärt mig mycket!
Tack för allt! Kommer sakna er <3
Jag älskade det! Jag tycker att det är synd att det tog slut så snabbt, ville stanna kvar flera ÅR och
bli SUPERVÄNNER med ledarna som va FANTASTISKA!!!

Jag hoppas verkligen att jag kommer tillbaka!
Jag tycker att det här lägret är super!
Jag vill inte åka hem :)
Jättebra läger!!
Det här är det bästa lägret jag varit på, ska boka hela sommaren här nästa år!
Allt har varit bra, det är mycket nytt även för dem som varit här tidigare :)
Bara att det här är bästa veckan i mitt LIV!!!!!
Alla ledare har varit väldigt snälla och gjort lägerveckan mycket rolig.
Tack för att detta Filmkollo finns!
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-

Roliga ledare som gjorde kollot bra!

-

Varit kul båda åren!

Superbra idé med Filmkollo. Några dagar innan jag åkte hit kändes det overkligt att jag skulle åka
hit för jag hade sett några klipp från andra veckor och att tänka, där ska jag stå kändes konstigt
och jättekul!
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Vad var bra eller mindre bra med ledarna?

-

Allting var absolut underbart!! Alla ledare var fantastiska, det finns överhuvud inget dåligt!

-

Så sjukt härliga!

-

Jag tyckte att alla ledarna skötte allt på ett bra sätt så att det blev en rolig stämning på kollot.

-

De var underbara, personliga och engagerade!

-

De fanns alltid till hands och hjälpte till. De var även roliga och prata med. :)

Alla bryr sig och hjälper om man behöver. Och så kunde man prata med dem.
De va snälla och roliga, de var också väldigt pedagogiska.
Jag tycker ledarna alltid hade ett leende på läpparna, var alltid trevliga och positiva. De fanns där
om man behövde dem.
De lärde ut väldigt bra och var väldigt snälla.
Mycket hängivna, trevliga, roliga, lyssnade på oss och såg till att alla mådde bra!
De var väldigt snälla och roliga, vilket jag gillade väldigt mycket. De visste också när de behövde
vara lite allvarligare så att alla lyssnade, vilket jag tyckte var väldigt bra.
De är snälla och förklarar hur man gör. De lyssnar när man har frågor eller vill berätta något.
Jag tyckte att de var sjukt trevliga och det var väldigt bra att de kom in och kollade till oss i
grupperna, då vi lättare kunde fråga och få hjälp med saker.
De var tålmodiga och var bra på att lyssna.
Alla var trevliga och om man behövde hjälp med något så fick man det.
Dom är snälla och hjälper en så att man blir bättre och utvecklas!
Ledarna var bra på att hjälpa oss med tanke på att de har mer erfarenhet på detta än vad vi
deltagare har.
Att alla var så trevliga, framåt och mycket engagerade.
Jag tycker ledarna hade ett leende på läpparna, var alltid trevliga och positiva. De fanns där om
man behövde de.
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-

De är roliga och snälla och trevliga och det finns inget dåligt med dem!

-

Ledarna var snälla och hjälpsamma. Inget var särskilt dåligt med dem.

-

Alla har olika erfarenheter av film vilket är extra roligt då man får se olika sidor av intresset. Det
finns alltid någon att fråga vilket känns extra tryggt.

-

Sjukt trevliga!!

De bryr sig och hjälper till när man behöver hjälp. De är jättesnälla och roliga!
Vänliga och kunskapsgivande!
Tänkte på alla!
Unga så att de förstår oss! Väldigt tålmodiga!
Ledarna var väldigt hjälpsamma vilket var bra.
De har alltid varit stöttande och inte "kollat ner" på oss utan sett oss som jämnlika.
Snälla och bra utbildade!
Dom va roliga!
De var snälla, de förklarade på ett bra sätt hur man skulle göra saker och de hjälper till om man
behöver hjälp.
Alla ledare har varit jättesnälla & respekterat alla. De har även hjälpt till om man haft problem.
Ledarna är snälla, roliga och inte för seriösa! :)
Roliga, investerade, kan mycket om film!
Dom har varit jättebra! Jag fick hjälp med en viktig sak och jag fick prata ut. Dom har också varit
trevliga och lärt mig saker som man behöver veta om film.

De fanns där dygnet runt och det fanns alltid någon i närheten!
Alla var snälla, roliga att prata med och hjälpsamma!
Ledarna var trevliga och bemötande på ett bra sätt!
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Hur har maten varit? (%)
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Vad var bra eller mindre bra med maten?

-

Allt var bra!

-

Varierat!

Det fanns mycket grönsaker och det var väldigt god mat.
Den var god och varierad!
Det godaste jag ätit på länge!
Den var god och salladen var bra och det var gott med saft/juice till maten.
Allting va bra med maten också!
Den var god!
Gott varje dag.
Det har varit bra mat som har varit varm och god.
Det var gott!
Den var bra för att den var väldigt kryddig och smakfull.
Det smakade gott och de va varierande mat.
God mat som var nyttig och hela kostcirkeln liksom. Bra variation!
Det fanns bra alternativ för alla koster.
Den var smakrik!
Bra!
Det var bra att den var för både mindre och vuxna, vissa kan vara kräsna med mat, men detta
kändes som alla gillade.
Det var jättegott!
Det var bra att ni hade olika maträtter och att det var mycket smak i dem.
Bra variation, härlig matplats.

