Filmkollo 2018

Utvärdering från målsman
119 svar, 356 deltagare

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

-

Känslan vi fick när vi kom fram, det kändes välorganiserat och tryggt.

-

Välorganiserat och erfaret.

-

Just för det var proffsig personal.

-

Tydlig information, bra bemötande av personal, goda signaler från mitt barn under vistelsen.

Ett vänligt och genomtänkt bemötande.
Hela upplägget känns tryggt!
Allt kändes välplanerat, välstrukturerat och kompetent!
Bra info och program, bra kontaktuppgifter.
Upplägg, miljö och lång erfarenhet ger trygghetskänslan.
Allt var välorganiserat!
Bra ordning och organisation. Personligt samtal redan strax efter anmälan! Bra bemötande vid
incheckning.
Ni ansvariga utstrålar både intresse inför uppgiften och att ni förstår vad det innebär att ta ansvar
för så många så pass unga i grupp.
Det kändes som att man lämnade till ansvarsfull personal, barnet kände sig tryggt med en gång
vilket också lugnade oss föräldrar.
För att jag som förälder kände mig hörd innan och för att alla kändes så engagerade och vänliga.
För att när jag kontaktade dem en sen kväll fick direkt respons och tillbakakoppling - kändes
superproffsigt och tryggt.

Några synpunkter ni vill dela med er av?

-

En fantastisk vecka som gav dottern mycket glädje och inspiration!

-

Fantastiskt att det finns en sån möjlighet!

Att mina söner kommer hem ledsna, redan längtandes till nästa år, säger allt! Det var en fantastisk
vecka och jag har inga negativa kommentarer alls!
Allt var perfekt!
Man blir glad av att mötas av denna proffsighet kombinerat med ett äkta engagemang som ni har.
Jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb o jag är såå glad att vi hittade er!
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-

Fick hem en gränslöst nöjd och lycklig dotter!

-

Helnöjd son som gärna kommer tillbaka.

-

Jag tycker att det har varit genomtänkt hela vägen! Supernöjd dotter!

-

Proffsigt arrangerat, mycket bra information inför lägret och under lägret.

-

Upplevde allt väldigt bra organiserad. Kändes tryggt. Underbar vecka för barnen.

-

Vårt intryck är genomgående bra och vi är imponerade av upplägget. Dottern vill tillbaka nästa år!

De verkar ha haft roligt och lärt sig mycket!
Vill bara tacka för att ni för våra ungdomar. Sonen var riktigt nöjd och vill tillbaka.
Dottern var jättenöjd med lägerveckan. Vi har bara positivt att säga om Filmkollo-veckan. Mycket
bra ordnat!
Jag är oerhört imponerad över allt barnen har lärt sig under veckan, att dom verkar ha haft så kul
och dessutom fick ihop så bra filmer!
Min son har haft en väldigt bra vecka, den var egentligen för kort ;)
Mkt uppskattat läger av min dotter, ser redan fram emot nästa läger och återträff!
Oerhört uppskattat läger och vi som föräldrar blev imponerade över det jobb ni lagt ner och över
den höga kvalitén på workshops och filmer!
The week exceeded my expectations (and mind you I thought that it would be an enjoyable time),
and it was visible on my daughter's face that it was incredibly fun. She made a lot of friends and
learned a bit about the film industry.
Vackra omgivningar och imponerande lokaler!
Väldigt nöjda med allt!
Vi korsförhörde verkligen vår dotter efteråt, men hon hade inget att klaga på. Hon uppskattade er
ledare, kamratskapet, det hon fick lära sig, platsen, maten. Möjligen var det lite för många mygg i
skogen, men annars verkar allt ha varit till belåtenhet. ;)

Hur har ni uppfattat personalen/ledarna?

-

Professionella ledare som passar att jobba med barn.

-

Fantastiskt engagemang, välplanerat, inte nån tråkig stund, snabb att svara på frågor.

-

It was a pleasure to be greeted by people who radiated joy and positivity, which made me think
this would be a lovely experience for my child.

-

Informativa, unga, engagerade.

Bara positivt!
Vänliga, bra info, bra på att hantera ungdomar, proffsiga!
Underbara, glada, öppna o positiva!
Trygga och bra!
Bra med ungdomarna, man har sett och brytt sig om varje deltagare, kompetenta inom sina
områden.
Vi har en uppfattning om ledarna som trygga och kompetenta. Det kändes bra att flera av ledarna
hade arbetat på lägret innan.

Engagerade och vänliga!
Mycket trevliga och tillmötesgående. Ett jättebra upplägg, allt från utrustning till personal känns
mycket proffsigt.
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-

Bra och kunniga!
Superproffsiga, vänliga och inspirerande!
Väldigt positiva och engagerade. Blandad filmkompetens.
Kanonbra!
Engagerade!
Väldigt kompetenta, proffsiga, organiserade och trevliga.
Mycket måna om både föräldrar och ungdomar!
Engagerade och bra!
Mogna. Ansvarsfulla. Roliga.
Duktiga och kunniga!
Jättetrevliga, bra bemötande!
Inspirerande!
Duktiga och engagerade!
Otroligt bra. Vänliga, agerat proffsigt!
Kompetenta och tillmötesgående!
Fantastiskt trevliga, engagerade och kompetenta.
Engagerade och kunniga samt drivna inom sitt område.

