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SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2010 - sammanställning 
 

Utvärdering av Simlekskola/Simskola/Märkestagning/Kiosk/Skötsel av badplatsen m.m. 
 
Vad var bra resp. dåligt i år? Vi skulle uppskatta om du tycka till om det som du eller ditt barn deltog 
i/utnyttjade. Ge så många kommentarer som möjligt. Det ger oss i styrelsen möjligheter att förbättra 
verksamheten till kommande år. 
 
1. Vad var bra med Simlekskola/Simskolan/Teknikgrupp/Märkestagningen? 

- De entusiastiska lärarna 
- Att simskolan över huvud taget finns 
- Kompetenta lärare 
- Bra service att få åka till badhuset i Norrtälje 
- Lek, blandat med simskola 
- Pedagogiken 
- Lärande lek 
- Vi är jätteglada och nöjda med att få vara här 
- Nöjd med simpedagogerna! 
- På ett lekfullt sätt lärde de barnen att vistas i vattnet för att känna sig trygga å simkunniga 
- Simlärarna var snälla 
- Simlärarna 
- Allt ät superbra 
- Lärarna tar varje barn på rätt sätt – mycket tålamod 
- Lärarnas kunskap och engagemang 
- Bra info/samlingar 
- Bra ledare 
- Allt 
- Lagom stor grupp med elever och proffsiga simlärare 
- Föräldrar som stöttar och simmar och håller koll på tiden och antal simvarv för sina ”småfiskar” 
- Jättebra simlärare 

 
2. Vad var dåligt med Simlekskola /Simskolan/ Teknikgrupp/Märkestagningen? 

- För stora grupper 
- Det gick inte att ta individanpassande simmärken 
- Stor grupp, jag känner mig orolig ibland för säkerheten 
- Kanske litet stora grupper 
- Vissa grupper var för stora 
- Kunskapsnivån var väldigt olika, vissa barn tog baddaren, andra simborgarmärket 

 
3. Vad var bra med Kiosken? Utbud – service – kvalité - priser mm 

- Allt 
- Bra service och bra priser, men vi handlade inte så mycket som föregående år 
- Allt var bra 
- Bra service! 
- Tillräckligt utbud, trevlig personal, bra priser 
- Gott kaffe och att den finns 
- Bra glassutbud 
- Lagom utbud, efter badet är det mest fika, glass mm barnen vill ha 
- Bra kvalitet och priser 
- Allt! Trevlig personal 
- Bra utbud och trevlig personal 
- Allt var bra, ett brett utbud med mycket smått och gott, humana priser 
- Ett otroligt bra arbete och service från familjen Engström-Hedman med kioskarbetaren Jonas i 

centrum och mamma Ann 
- Tror att det är tillräckligt, trevligt och trivsamt att den finns 
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4. Vad var dåligt med Kiosken? Utbud – service – kvalité - priser mm 
- Utbudet kunde kompletteras med varm dryck för barn, regniga dagar 
- Det enda tråkiga är att kiosken inte är öppen resten av sommaren 
- Att de inte har varm saft 
- Mjölken till kaffet tog alltid slut om det var mycket folk på stranden 
- För låga priser 

 
5. Vad var bra med skötseln av badplatsen m.m. Vad saknade du/ni? 

- Rent och fräscht 
- Allt är jättebra 
- Toan är fräsch trots värmen, många besökare och ”tiden bara går” 
- Fin, bra brygga 
- Sophämtningen fungerar väl 
- Bra med ny brygga 
- Mycket fint och städat, otroligt rent och snyggt i år, så bara perfekt 
- Bra skötsel 
- Rent och fint 

 
6. Vad var dåligt med skötseln av badplatsen m.m. Vad saknade du/ni?  

- En kratta att kratta bort tång med från stranden 
- Saknas möjligen en trampolin/svikt (om man nu måste hitta något att klaga på) 
- Nya bryggan sjönk lätt 
- Att någon också tar bort lövkvistarna från avslutningen 

 
7. Övrigt 

- Tusen tack! Detta är vårt tredje år och vi ser fram emot nästa 
- Förslag: tydligare förkunskaper och mål med gruppen 
- Superlyckat, som vanligt 
- Bra verksamhet! 
- Tack! 
- Rolig, kul grillkväll, bättre och roligare lekar i år 

 
8. Kan du/ni tänka er att hjälpa till med något? Vad? Det är ju ideella insatser som gör simskolan möjlig. 

- Vi hjälper gärna till, nästa år ska jag ta med hembakat 
- Inte ännu 
- Hjälper gärna till vid vårstädningen, om jag vet när den är 
- Städa och baka 
- Alltid finns det något man kan hjälpa till med, men kan inte just nu komma på vad, säg till 
- Tyvärr inte 
- Baka och ta med godis från Frankrike till kiosken 
- Vi kopplar ström och bakar litet av varje 

 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! /Styrelsen i Solö Sim-Skoleförening 


