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SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2014 
 

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? 
- Att man fick bestämma vad man ville göra på märkestagningen. 
- Att alla var så snälla och man hann ta många märken 
- Att lärarna var bra på att peppa. 
- Bra med simskola utomhus. Bra säkerhetsinformation vid samlingarna. Positiv anda kring hela 

simskolan. Mycket glädje. 
- Det var bra att vi delade upp oss i två grupper, det underlättade väldigt tidsmässigt. Allt var 

också väldigt bra organiserat. Det märks att ni har gjort detta förut. 
- Allt har som alltid varit superbra. Duktiga ledare. 
- Duktiga lärare som får barnen att känna sig viktiga/duktiga. 
- Allt! 
- Bra simlärare. Perfekt badväder ☺ 
- Bra lärare, bra kontinuitet med 5 X 3 dagar. Bra väder ☺ 
- Lärarna att ni delade in i mindre grupper. 
- Vi fick lära oss att simma långt, crawla och ta många märken. 
- Allt, simlärarna, alla trevliga familjer, Solö, vädret, den goda stämningen. 
- Lärarna, engagemanget, intro till teori. 
- Lärarna, variationen och allt! 
- Bra, engagerade, kunniga ledare. 
- Fantastiska simlärare som ser varje barn och låter dem utvecklas på sin nivå. Roliga och 

varierade lektioner. 
- Att mitt barn fick plats med så kort varsel. Roliga vattenlekar för att skapa vattenvana. Trevlig 

stämning, nya kompisar. Simlärarnas engagemang och entusiasm. Vädret ☺ 
- I teknikgruppen var det bra att barnen tog märken utan att det fick veta det i förväg. Det var extra 

bra. Allt var som vanligt jättebra. 
- Allt! 
- Engagerade, kunniga lärare. Bra med livräddningstema och viktig info på samlingarna. 
- Barnen fick lära sig att simma och lära känna andra barn. 
- Fantastiskt duktiga lärare!!!! ☺ Otroligt viktigt att barnen lär sig simma och bli vana vid vatten. 

 
 

2. Vad var dåligt med Simlekskola/Simskolan/Teknikgrupp/Märkestagningen? 
- Inget 
- Inget var dåligt. 
- Viktigt att läraren har fokus på det barn hon hjälper, även om jag förstår om de även måste ha 

koll på att övriga barn är ”ovan vattenytan”. Fokus på just det barn man hjälper varierade mellan 
lärarna. 

- Inget. 
- Inget. 
- Inget. 
- Inget. 
- Stor grupp. 
- Inget fjärilssim och inget djupdyk. 
- Ett förslag är att dela upp simskolegrupperna i mindre grupper över dagen så att vi hinner lära ut 

och barnen hinner öva mer. 
- Inget. 
- Inget. 
- Spontant, inget. 
- Inget. 
- Simmärkena tog slut och några barn blev utan. 
- Ingenting. 
- Inget. 
- Inget. 
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- Inget. 
- Inget dåligt. 
- Inget. 

 
 

3. Vad var bra med Kiosken? Utbud – service – kvalité - priser mm 
- Det var litet roligare godis förra året. Bra service, kvalitét och priser. 
- Jättebra service, jättesöta tjejer, mamma tackar för laktosfri mjölk. 
- Bra småglassar, spookies, är uppskattade. 
- Det var bra service, allt gick fort och bra. 
- Fanns något för alla, inte för dyrt. Servicen har varit kanon, glada tjejer som inte ser något hinder 

med att släppa in yngre i kiosken för att hjälpa till eller en busstund i vattnet. 
- Glassen, varm choklad, glad personal, enligt barnen. 
- Såg bra ut. 
- Väldigt bra att det finns en kiosk. 
- Utbud, bemötande. 
- Kul att få hjälpa till. Bra utbud och superbra service. 
- Bra. 
- Vänligt bemötande, Sara och Moa är fantastiska. 
- Service och utbud är toppen.  
- Service och utbud är utmärkt. 
- Trevligt med kiosken. Allt var bra utom det där med att simmärkena tog slut. 
- Allt var bra. 
- Allt. 
- Mycket bra utbud och priser för en sådan liten badplats. 
- Bra utbud, uppskattar att den finns. 
- Mycket bra. 
- Helt OK. 

 
 

4. Vad var dåligt med Kiosken? Utbud – service – kvalité - priser mm 
- Inget 
- Saknade varm korv och toast. 
- Inget. 
- Det vi tror många saknade var strutglassar, annars kan vi inte klaga. 
- Inget. 
- Inget. 
- Inget. 
- Inget. 
- Inget. 
- Ibland tog något slut. 
- Inget. 
- Inget. 
- Inget. 
- Inget. 
- Hade varit toppen med gästbrygga för båtar. 
- Inget 
- Inget. 
- Inget. 
- Inget. 
- Inget. 
- Helt OK. 

 
 

5. Vad var bra med skötseln av badplatsen m.m. Vad saknade du/ni? 
- Saknade inget, allt var bra. 
- Alltid rent och fint med klippt gräs. 
- Det var bra att ni flyttade linan till andra sidan, det underlättade längddyk etc. 
- Som vanligt rent och välkomnade. 
- Rent och snyggt, bra sandområde. 
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- OK 
- Det var rent och fint, sophämtningen funkade bra. 
- Avgränsat för gässen. Tillgång till toa. 
- Ibland inget toapapper, annars bra. 
- Inga problem med gäss i år, bra med ny sand. 
- Allt är superbra med toan kan vara fräschare. 
- Snyggt och prydligt. 
- Hade varit toppen med gästbrygga för båtar. 
- Saknade inget. 
- Allt bra. 
- Saknade inget. 
- Det är rent och snyggt. 
- Mycket bra. 
- Vi nyttjar mest simskolan – så ingen synpunkt. 

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

- Vore bra med en brädgång till gräset från bryggan så att man slapp bli sandig. 
- Vore toppen om man såg till att folk inte ligger där simskolan ska ha lekar. 
- En termometer i vattnet skulle inte skada. 
- Inget. 
- Inget. 
- Jag hann inte slå gräset vid staketet. 
- Inget. 
- Inget. 
- Ibland inget toapapper. 
- Inget. 
- Inget. 
- Toan är ju mindre kul, men svårt att öra något åt. 
- Inget. 
- Inget. 
- Ingenting. 
- Saknar inget. 
- Inget. 
- Inget. 
- Inget, 
- Inget. 

 
 

7. Övrig utvärdering 
- Toppen i år, mer effektivt, märks att lärarna har jobbat ihop sig. Ni är suveräna. 
- Bra om veckorna för simskolan anges på hemsidan så tidigt som möjligt, detta styr vår 

semesterplanering. Kunde vara bra om de genomgångna säkerhetsbilderna lades upp på 
hemsidan för möjlighet att repetera med barnen hemma. 

- Pris värd simskola/märkestagning med superbra ledare. 
- Fungerar jättebra. 
- Riktigt bra Solöår. Simlärarna sköter sig exemplariskt. 
- Jättebra simskola. 
- Tack för trevligt bemötande. 
- Riktigt bra i år igen, vi kommer tillbaka. 
- Malin, Sanna och Emma är suveräna. Hoppas, att de fortsätter. 
- Fantastisk verksamhet och personal, vi är så tacksamma. 
- Vår dotter har haft fantastiskt kul och berättar för alla att hon går på simskola och vad hon gjort. 
- Igen, otroligt duktiga simlärare i Malin, Sanna och Emma. Bra med barnen, engagerade/varma, 

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

- Inte mycket tid. 
- Kanske bidra med saker till kiosken. 
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- Jag bakar gärna och lämnar in i kiosken. 
- Eventuellt. 
- Absolut, oklart vad. 
- Bullar nästa säsong. 
- Nej. 
- Ja, begränsat. 

 
 

9. Hur fick du kännedom om simskolan?  
- Har varit här många år. Första gången var det skylt vid vägen 
- Gått själv i simskolan. 
- Via Norrtälje kommun. 
- Varit med tidigare. 
- Via grannar. 
- Har varit här i fyra år. 
- Fjärde året för oss. 
- Såg skyltar vid vägen då vi var nyinflyttade. 
- Skyltar. 
- Vänner. 
- Skyltar vid vägen. 
- Jag gick här när jag var liten, skylt vid Marholmsvägskälet. 
- Skylt. 
- Varit med i många år. 
- Grannar på Yxlan. 
- Via skyltar i Grovstanäs och genom grannar. 
- Norrtelje Tidning. 
- Via vän som bor i Hysingsvik 

 
10.  Har du besökt www.solosimskola.se ? 

- Ja 
- Ja 
- Ja 
- Nej, men följer på Instagram 
- Ja 
- Ja 
- Ja 
- Ja 
- Ja 
- Flera gånger 
- Nej 
- Ja 
- Ja 
- Ja 
- Ja 
- Ja 
- Ja 

 
OBS Var vänlig fyll i och lämna blanketten i kiosken senast fredagen den 25 juli 2014, eller via mail 
info@solosimskola.se  Tack! 

 
Namn:  ………………………………………………………………Barn i grupp: ……………………. 
 
Telefon, permanent:  …………………………………     Fritid:  …………………………………… 
 
E-postadress: ………………………………………………………………………….. 
 
för att vi skall ha möjlighet att följa upp oklarheter, åsikter och kommentarer, men frivilligt. 
 

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


