SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2015
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?
Det var roligt
Det bästa är engagerade och duktiga ledare. Våra barn har tycket att det har varit roligt.
Allt! Speciellt att ledarna har så bra individuell koll på barnen, lär sig deras namn, anpassar efter
dem osv
Bra fröknar
Duktiga simlärare som lyckas få med barnen trots regnigt/kallt väder. Lärarnas engagemang.
Skulle önska att Malin fortsätter som simlärare på Solö.
Ledarna var kunniga, engagerade och pedagogiska till max
Simlärarna, kafét och dess personal, organisationen bakom
Bra pedagogiskt och lekfullt upplägg. Bra ledare.
Engagerade fröknar
Toppenlärare
Imponerad av alla fröknars engagemang
Jättebra organiserat och bra upplägg på simskolan. Fantastiska lärare! Tack!
Lärarna, uppvärmningslekarna, att teori ingår, övning simtag
Kul med de olika uppvärmningslekarna och lektionerna i vattnet. Mycket proffsiga och duktiga
simlärare.
Utveckling sker genom ett positivt närmande till barnen, gäller samtliga områden
Lärarna och engagemanget hos dem
Engagemanget hos simlärarna. Bra på att motivera eleverna.
Duktiga simlärare, väldigt omtyckta av barnen
Simskolan bra med 3 veckor i sträck. Märkestagning bra med simhallsbesök.
Fröknarna. Tempot och vattenvanan.
Bra kvalitet på undervisningen min son lärde sig massor
Att man fick välja ordning på märkestagningen
Att man fick ta märken
Entusiastiska och engagerade lärare. Fantastiska med barnen. Bra att även de små barnen fick
träna livräddning.
Allt
Allt, superhärliga simlärartjejer! Trots kallt väder och vatten var alla barn och ungdomar positiva
och glada.
Lärarna är bra. Bra ledarskap.
Upplägget var bra, lärarna var bra, barngrupperna var lagom stora och blandning, många lärare i
minsta barngruppen, krokodilerna
Bra, duktiga och pedagogiska lärare. Lagom stora grupper, bra innehåll i undervisningen.
Allt var jättebra som vanligt
Det är fantastiskt att simskolan finns

2.

Vad var dåligt med Simlekskola/Simskolan/Teknikgrupp/Märkestagningen?
Regnet och kylan
Det skulle behövas större omklädningsrum
Kallt i vattnet och åska
Vädret. Lärarna är litet olika i hur uppmärksamma de är på t.ex. hur barnen gör vid träning och
simtag för att se hur de kan hjälpa barnen till rätt teknik. Men det är bättre i år än förra året, med
bättre menar vi mindre skillnad mellan lärarna.
Kallt i vattnet
Vädret, kanske vore det bra att hyra ett stort tält eller paviljong som skydd
Ev. litet lång period
Kunde gärna vara en manlig lärare
Vädret
Vädret är det enda
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Inget dåligt
Kylan gjorde tyvärr att barnen gick upp tidigt och inte lärde sig så mycket
Vädret, men bra att ni kör i alla väder!
När det är kallt är det viktigt att barnen hela tiden är i rörelse
Vädret
Inget
Inget förutom vädret
Inget
Inget
Inget
Vädret
Inget
Vädret regn och åska
Vädret
Vädret
Inget

3.

Vad var bra med Kiosken? Utbud – service – kvalité - priser mm
De har alltid Coca Cola
Bra tjejer som jobbar där. Bra utbud.
Allt! Bra utbud och priser, superbra service och framför allt trevlig personal
Trevlig personal, bra utbud
Bra utbud, fint att kiosken finns.
Köpte bara kaffe – litet svagt. Bra att det finns kiosk. God glass. Den med strössel.
Allt – utbudet knappt förstås men gör inget. Kan man sälja varm korv?
Allt bra
Fantastiskt att den finns. Trevlig personal, bra utbud.
Gratis påtår! Bra utbud med glass. Bra att det finns små glassar typ Spochies.
Bra glassutbud och kaffe till oss föräldrar. Vi är glada att tjejerna är där varje dag.
Allt bra! Lukas älskar att hänga med tjejerna i kiosken.
Servicen, glass
Trevlig personal och gott fika, bra utbud. Gott kaffe! Charmig lokal.
Allt bra, mycket bra
Allt, personalen som barnen älskar
Lagom nivå på utbudet, bra priser, man köper gärna litet extra för att stödja föreningen!
Vi handlade knappt i kiosken så vi har ingen åsikt
Bra, trevlig personal
Det var bra
Toppen, jätterar personal
Att det fanns mycket att välja emellan
Att de hade goda saker och billigt
Att det är i simskolan egen regi inte något företag som tar hand om den. Bra priser.
Bra
Allt bra
Bra sortiment
Jättebra med varm choklad till frusna barn
Bra priser och utbud
Bra utbud och trevliga tjejer
Kiosken är bra att den finns och trevlig personal

4.

Vad var dåligt med Kiosken? Utbud – service – kvalité - priser mm
Inget
Mer hembakat
Inget
Utbudet
Kaffet kunde vara bättre. Ny bryggare till nästa år?
Stora glassarna är dyra!
Det kan gärna finnas något mer som inte är sötsak
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Inget
Kan inte hitta något som var dåligt
Inget
Vi saknade Nogger
Inget
Inget
Att märkena tog slut
Att det inte fanns riktig mat eller smörgås
Mycket godis. Vore bra med frukt.
Man skulle kunna ta Swish som betalning för märken
Kanske tårta på avslutningen
Inget
inget

5.

Vad var bra med skötseln av badplatsen m.m. Vad saknade du/ni?
Att parkeringen blev grusad
Att kommunen tog tag i parkeringen
Bra att det gick så snabbt att fixa lervällingen på parkeringen. Bra att det finns dass och
omklädningsrum.
Att parkeringen blev fixad
Pga mycket regn var det litet svårt att hitta sittplats som var tillräckligt torr
Rent och snyggt
Fantastiskt snabbt agerat med grusläggningen av parkeringen
Saknade inget. Parkeringen åtgärdades fint. Allt rent och fint.
Allt är väldigt välskött. En kratta att ta bort tång/sjögräs från stranden. Kanske en låda med
låneleksaker.
Parkeringen löste ni bra! Båtplatser är svårt.
Alla håller rent efter sig
Imponerande snabb åtgärd av den leriga parkeringen
Bryggan är fin och välhållen. Bra att toa finns.
Utmärkt skött. Fantastiskt med grusningen av parkeringen.
Allt var toppen. I synnerhet den åtgärdade parkeringen.
I början lerig parkering, men den åtgärdades föredömligt snabbt!
Imponerad av sättet man tog hand om lervällingen på parkeringen
Att parkeringen fixades så fort och ordentligt, sopor töms, papper på dass, rent och snyggt
Bra skötsel
Bra att parkeringen löstes till slut
Rent
Att den är välskött
Alltid rent och fint
Imponerad av den snabba grusningen av parkeringen
Superbra iordningsställande av parkeringen, snabbt jobbat! Guldstjärna!
Alltid fint och fräscht
Allt fint, bra med upprustningen av parkeringen
Allt

6.

Vad var dåligt med skötseln av badplatsen m.m. Vad saknade du/ni?
Inget
Bättre vattenavrinning behövs
En del ruttna staketdelar runt gräsplan
Saknar hopptorn
Inget
Dags att renovera byggnaderna. Toan luktar litet….
Bra jobbat att få ut grus så snabbt till parkeringen
Gyttjigt och blött men det åtgärdades ju så att vi får glädje av det nästa år
Inget
Underhållet saknades på parkeringen, åtgärdades dock sista dagarna. Dränering av våta
områden.
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Inget
Saknade någon extra stol att sitta på medan man väntar.
Litet mer parkeringsmöjligheter samt möjlighet att kunna möta kommande bilar på väg ut
Dasset skulle kunna ha fönster i taket så blir det ljusare
Lervällingen på parkeringen
Det finns ibland vassa saker på botten
Parkeringen var strulig
Parkeringen för bilarna, men det fixades
Tråkigt med lervällingen på parkeringen och att det inte åtgärdades tidigare
Inget

7.

Övrig utvärdering
Vi är tillbaka nästa år!
Tack för att ni finns och räddar oss från simhallen varje lördagsmorgon!
Imponerande att arbetet med parkeringen kom igång så snabbt när det var akut behov
Nästan allt var bra. Bara en dålig sak – kallt i vattnet.
Väldigt bra
Fantastiskt att detta finns och att ni alla gör ett enormt fin jobb!
Stort tack till imponerande ideella insatser och till duktiga simlärare med fint bemötande mot
barn och föräldrar
Ledarna är fantastiska. De gör ett otroligt jobb!
Vädret och vattentemperaturen har inte varit tillfredsställande i år men det kan man ju inte lasta
simskolan för
Dåligt väder gjorde att vi inte stannade på stranden annat än under simskolan
Vi är supernöjda med allt!
Att det var roligt, hoppas att Malin fortsätter.
Fröknarna var superbra, hoppas att de återkommer!
Fint att även flyktingarna får en chans att gå på simskolan här

8.

Kan du/ni tänka er att hjälpa till med något? Vad? Det är ju ideella insatser som gör simskolan möjlig.
Vet inte
Osäker på vårt fortsatta deltagande, baka?
Ev. bidra med choklad via Cloetta till rabatterat pris om ni vill
Vår son Calle vill gärna sommarjobba. Jag kan baka till kiosken.
Vi får återkomma
Inte just nu tyvärr
Lägg upp på hemsidan så får vi se
Ja
Ja
Javisst har hjälpt till i kiosken någon gång
Vi gör det redan
Kiosken
Vi kan tänka oss att baka något till kiosken

9.

Hur fick du kännedom om simskolan?
Bor två tomter bort!
Skylten vid vägen och internet 2014
Grannar på Yxlan
Jag har själv gått på simskola på Solö
Tips från en vän
Vänner som deltar
Skyltar och kontakter
Via skyltar på badplatsen
Lokalt
Skyltar i Grovstanäs och vi var med förra året
Via farmor som bor i området
För några år sedan via skylt, sökte på hemsidan
Via kusinerna
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Genom hemsidan
Ryktesvägen
Från fritidshusgrannar som gått på Solö med sina barn. Alla skyltar längs vägen.
Vägskyltar
Skyltar, deltagit många gånger
Vänner
Skylt i Grovstanäs
Av min kompis
Brorsan
Genom grannar och skyltar ner till simskolan
Ryktesvägen
Vänner på Urö
Nätet och rekommendation
Skyltning och nätet
Gått många år
Har tagit märken här när jag själv var liten

Har du besökt www.solosimskola.se ?
Ja
Ja
O, bra info, FB – jättebra
Ja – jättebra
Ja många gånger
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
OBS Var vänlig fyll i och lämna blanketten i kiosken senast fredagen den 24 juli 2015, 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
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