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SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2011 - sammanställning 
 

Utvärdering av Simlekskola/Simskola/Märkestagning/Kiosk/Skötsel av badplatsen m.m. 
 
Vad var bra resp. dåligt i år? Vi skulle uppskatta om du tycker 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? 

- Snälla simlärare 
- Jättetrevlig grillkväll 
- Barnen har blivit väldigt orädda och tycker att det är väldigt skoj med vatten. Det har varit mycket 

lek – det är bra. 
- Att jag lärde mig dyka och livräddning 
- Rätt tid på sommaren i rätt område. Vädret gynnsamt. Annonseringen i Norrtelje Tidning – 

evenemangstips. Toppenbra simlärare. 
- Lärarna var engagerade och duktiga 
- Lärarna  
- Lagom nivå, kravlöst 
- Bra lärare, de tar sig tid för alla barn 
- Barnen lärde sig mycket och hade roligt. Bra gruppindelning. Barnen utmanades och sporrades 

individuellt. Mycket bra lärare! 
- Toppen. Bra att ni delade upp Sköldpaddsgruppen, som var så stor. Det var toppen med den lilla 

gruppen kl 12.40. 
- Överlag jättebra. Lekis – bra nivå och fokus på lek och vattenvana. Teknikgruppen bra pedagogik  
- Tre riktigt bra och kompetenta simlärartjejer! De har verkligen energi! Trevlig grupp, barn, 

ungdomar med föräldrar. Bra gemenskap, simmar tillsammans, pratar och skrattar tillsammans ute 
på bryggan. 

- Allt! Man kunde ta märken, lära sig simtag, flyta, dyka. Lärarna var duktiga och mysiga. Mycket 
bra ordnat med allting. 

- Bra simlärare, stor glädje, kunskap och entusiasm 
- Det har varit roligt och lärorikt. Bra lärare! Bra ordning. 
- Härliga lärare och världens bästa stämning 
- Generellt bra. Den något senare perioden är att föredra. 
- Simlärarna!!! Olika grupper, toppen! 
- Barnen tycker att det är jätteroligt att ta märken. Bra sätt att motivera. 
- Bra lärare, bra upplägg med lekar och simträning 
- Bra lärare 
- Glada och engagerade simlärare, bra anpassning utifrån varje barns nivåförutsättningar. Omväxling 

vad gäller övningar. Optimalt tidsupplägg. Bra att dela upp Sköldpaddsgruppen.  
- Positiv attityd! Bra lekar. 
- Bra kontinuitet, repetition av övningar, barnen var glada 

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

- Saknade Uffe litet ibland 
- Ibland kunde lektionerna ha organiserats bättre. Ibland var det oklart för barnen vad de skulle göra – 

det var nog när de klarat Baddaren, men andra barn fortsatte med detta. Vad var nästa steg?  
- Att det ”bara” var 40 minuter/lektion. 
- Att simmärket var slut när jag hade tagit märket. 
- Det är svårt att hitta något att anmärka på. Det enda vi kommer på är att det inte var +30 grader i 

vattnet. 
- Litet för stor grupp – Sköldpaddorna 
- Utan anmärkning 
- Kallt i vattnet ;-) 
- Känns osäkert när barnen tar steget från grundare till djupt vatten. Lärarna får gärna be om hjälp att 

övervaka. 
- Sista veckan, synd att inte simlärarassistenten kunde vara med då. Hade behövt vara tre 

simlärare/assistenter. Fullt upp för de andra med att hjälpa, visa märkestagningen, livräddning, 
ilandföringssätt, förhöra på bad-, båt- och isvett, fylla i och signera åt varje elev. Det blev väntetider. 

- INGENTING  
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- Vore bra om man kunde anmäla sig via hemsidan, så skulle det kunna underlätta åt bägge håll 
- Inget  
- För många deltagare i någon grupp 
- Litet för stora grupper! 
- För många barn gjorde det rörigt i vattnet. Uppmärksamheten mot barnen skiftade. De barn som inte 

hängde med fick liten uppmärksamhet eller hamnade mellan grupperna. 
 
3. Vad var bra med Kiosken? Utbud – service – kvalité - priser mm 

- God glass 
- Bra service och bra priser, men vi handlade inte så mycket som föregående år 
- Billigt och goda glassar 
- Den hade allt man önskar sig, även yoghurt. Bra priser. Trevlig service! 
- Att det fanns glass. Vi har bara köpt glass vid enstaka tillfällen. 
- Billiga! Bra utbud på glass. 
- Humana priser, inte för dyrt ☺ 
- Bra priser, alltid öppet 
- Bra priser, det gick att köpa saker för små pengar också. Bra utbud. Mycket trevlig personal. 
- Bra utbud, service och priser, toppen! 
- Service bra och vatten i kiosken. Trevligt att man kunde köpa märken i kiosken. Personalen sa 

grattis etc. Glassutbudet bra. Bra att det fanns yoghurt. 
- Bra utbud, priser och kvalitet. Perfekt service av en trevlig kioskarbetare, som får stort stöd av 

mamma och pappa. Bra kämpat familjen! 
- Att det fanns glass och märken var jättebra. De var jättetrevliga. Att ni hade te, tyckte mamma var 

bra. Jättebra priser.  
- Bra service, bemötande och väldigt humana priser 
- Allt bra 
- Allt! Suveränt att det finns yoghurt t.ex. 
- Helt OK. Priserna otroligt låga. 
- Mycket bra service och bemötande. Fikabrödet. 
- Bra utbud. Kunde vara bra med något mer matigt. Risifrutti, kanske. Jätterara killar som jobbar där. 
- Bra priser, trevlig kille 
- Allt var bra. Trevlig kioskpersonal. 
- Allt, trevligt, billigt. Öppen jämt. 

 
4. Vad var dåligt med Kiosken? Utbud – service – kvalité - priser mm 

- Inget 
- Inget 
- Inget att anmärka på 
- Frukt och vatten saknades 
- Gör starkare kaffe ;-)  
- Kaffet tog slut, men det gjorde inget. 
- Saknade nyttiga mellanmål 
- Inget  
- Saknade kanske litet frukt eller en matigare smörgås eller korv med bröd. 
- Vid regn bättre beredskap för varma drycker 
- Inget  
- Litet mer smörgåsar och mindre bullar 
- Utseendet på kiosken – borde rustas. 
- Saknade frukt  

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

- Det var rent och snyggt. Bra design på själva badplatsen. 
- Fina bryggor 
- Inget synligt skräp. Bra med omklädningshytter. 
- Rent och fint! 
- Allt bra 
- Utan anmärkning 
- Alltid rent och snyggt! 
- Rent och snyggt, välklippt. Välvårdat dass. 
- Bra  
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- Allt bra! 
- Allt var superbra. Till och med toan var fräsch. Allt väldigt välskött. 
- Allt OK 
- Allt bra 
- Det är rent och snyggt, inte ens soptunnorna luktar. 
- Helt OK 
- Toppenbra att alltid numer kunna slänga sopor 
- Trevligt och välskött 
- Rent och snyggt, mycket plats att slänga sopor 
- Allt är OK, soligt dessutom 
- Nöjda med allt 
- Skötseln är bra, flytbryggan borde ligga närmare stranden. 

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

- Saknade doftspray på dasset 
- Ibland störde det att andra barn badade medan simskolan pågick. 
- Saknade tillgång till krattor 
- Vägen ner kunde ha fått litet grus i groparna, om man nu ska önska något. 
- Utan anmärkning 
- Utan anmärkning 
- Saknade inget 
- Saknade inget 
- Inget 
- Om man får önska: ett litet hopptorn. 
- Fler pappershanddukar 
- Inget  
- Utedasset, kanske hellre en ny Baja Maja 
- Litet mycket folk som inte hörde till simskolan 
- Saknade rengöringsspray på toan, kanadagässbajs på gräset 

 
 
7. Övrigt 

- Det blev litet rörigt och långa väntetider på Badhuset. Skulle kanske kunna organiseras litet 
annorlunda. Till exempel att klargöra i god tid att det är främst är för att magistrarna ska göra det de 
inte kan göra annat än i badhuset. Då kanske några avstår från att åka med – det blir färre. 
Simlärarna kan då också utan dåligt samvete fokusera på t.ex. djupdyk för magistrar direkt efter 
närvarokontroll utan långa genomgångar av vad alla ska göra för alla. Magistrar ska ju djupdyka. 
Och andra kan då simma och leka på eget bevåg. När magistermomenten är avklarade kan andra 
avlägga diverse prov i mån av tid. Eller på annat sätt få till det smidigare. 

- Ibland kändes det som att uppropet drog ut för mycket på tiden. 
- Saknar en 1-meterssvikt på bryggan. Semester anpassad efter simskolan i år igen. 
- Litet rörigt ibland med andra badgäster 
- Mycket nöjd. Glad att vi upptäckte simskolan. 
- Tack för att ni tog er tid till en extra grupp! Allt har varit toppen. 
- Börja gärna med crawl, som verkar mer naturligt för barn, vänta med det mer teknikkrävande 

bröstsimmet 
- Ni som ordnar detta är helt fantastiska! 
- Väldigt nöjda 
- Allt har fungerat bra! Med hopp om att vi ses nästa år igen! 
- Jättebra att simlekskola finns. Den är mycket bättre än simskolorna som erbjuds i badhusen i 

Stockholm. 
- Om möjligt en crawlkurs 
- Som vanligt väldigt trevligt 

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

- Jag är gärna med vid vårstädningen på badplatsen 
- Inte för närvarande – tack för den här gången! 
- Buskröjning  
- Jag kan hjälpa till med diverse. Är egenföretagare inom el, har behörighet och massor med verktyg 
- Vet inte med vad, är kass på att baka 
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- Vi sänder budskapet om denna fantastiska simskola och hjälper gärna till i anslutning till lektionerna 
- Jag skulle kunna bidra med bakning till kiosken, bullar, kakor, smörgåsar. Inköp och transporter kan 

vi hjälpa till med 
- Absolut  
- Bakning till kiosken, godis till kiosken från Frankrike 

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


