SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2018
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?
Duktiga och kompetenta lärare. Bra med barnen.
Bra lärare, bra väder
Duktiga simlärare, bra upplägg på grupperna
Bra med både prat om vattenvett och skola. Lärarna har gjort ett jättebra jobb.
Pedagogiskt mycket bra, fantastiska simlärare med humor, tålamod och glädje. Proffsig
runtomkringorganisation.
Allt, framför allt simlärarna
Tydlig plan och progression. Mycket bra lärare, individanpassat fast i grupp. Bra teori.
Bra med allt annat som livräddningsbåt, badvett osv
Mycket bra simlärare, fokus, koncentration osv
Pedagogiskt, roligt och bra uppdelning på grupper
Bra upplägg! Flexibelt, det fungerade bra att vara med endast några dagar. Mycket bra ledare!
Engagerade, kompetenta och många simlärare. Bra hantering av barn och bra information till
föräldrar, innan och under.
Allt bra!
Bra simlärare! De gör ett jättefint jobb!
Gemenskapen, alla fick vara med på sina villkor och var välkomna. Otroligt kunniga och
pedagogiska ledare!
Vi är mycket nöjda. Hinderbanan tyckte barnen mycket om, mer av det. Gulliga ledare.
Fantastisk simlärare!
Mirandas goda ordning på bryggan. Att ni hela tiden inpräntar att man ska gå på bryggan.
Allt!
Väldigt bra simlärare. De har varit med i vattnet och simmat med som sällskap och livräddare.
Hela upplägget och engagerade lärare
Bra lärare
Engagerade lärare. Lärorikt. Dottern lärde sig massor.
Varmt i vattnet. Bra lärare som varje år.
Allt var bra. Jag har nästan lärt mig simma!
Allt välorganiserat. Bra lärare.
Vädret, lärarna, vattnet och att man lärt sig simma
Simlärarnas engagemang. Håller tider och uppmärksammar barnen samt ser till deras säkerhet.

2.

Vad var dåligt med Simlekskola/Simskolan/Teknikgrupp/Märkestagningen?
För stora grupper.
Inget
Inget
Litet lång uppvärmning för teknik/guldfiskar, vilket ger litet kort vattentid. Varmt i luft och
vatten i år, alla hade badat och värmt sig innan.
Fanns inget dåligt
Inget jag kommer på
Kan inte säga något dåligt efter endast en vecka.
Har inget dåligt att säga. Bara tråkigt att vi inte kunde vara med längre.
Skulle vara bättre med en ”avancerad grupp”, där de lär sig olika moment samtidigt – sedan
kunde alla barnen ta märken i slutet. Alltså precis som i de lägre grupperna. Som det var nu var
det litet kaos på bryggan när alla skulle klara olika saker samtidigt. Och simlärarna ägnade
mycket tid åt att signera alla foldrar.
Småbarnsgruppen var först på dagen. Kanske skulle de bada mer (vissa av dem) om de såg
andra/äldre barn ha lektion före.
Väldigt många barn i märkestagarna. Svårt för ledarna att hinna med alla barn. Många på
bryggan samtidigt.
Kanske litet mycket lekar innan simning. Med årets värme behövs ju inte det för uppvärmning.
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Blev inte så mycket tid i vattnet. När det är teori och info – helt OK.
Litet mycket lekar innan de kom i vattnet, det behövdes inte i år.
Inget!
Skulle vara roligt att kunna få lära sig sig fler olika simsätt som crawl och fjäril.
Inget
Inget
Inget
Inget
Inget
Litet lång tid till avgående busstid mot Furusund. Något lång tid innan tid i vattnet, ca 20
minuter

3.

Vad var bra med Kiosken? Utbud – service – kvalité - priser mm
Att den finns. Bra priser och precis lagom stort utbud. Trevlig personal.
Bra med Swish, lagom utbud, trevlig bemötande
Allt var bra med kiosken
Bra utbud och priser, uppskattar laktosfritt alternativ
Allt, väldigt trevliga tjejer
Bra med glass och dricka mm. Nöjd.
Vet ej
Utbud, priser och öppettider
Bra service och priser! Bra utbud, men kanske något mer matigt, som varmkorv.
Bara att det finns en kiosk är bra!
Allt bra!
Allt! Personalen är supertrevlig!
Allt, trevliga och gott kaffe hade de. Jättebra med småglassarna, synd att de var slut mot slutet av
veckan.
Glassutbudet. Priserna rimliga. Trevliga tjejer som jobbar.
Glad, trevlig personal
Kaffet var gott!! Trevlig personal!
Allt är bra. Skulle gärna se att man kunde få handla på kredit under dagen och samla ihop till en
Swish per dag.
Nöjda med allt
Vet inte, handlade inte
Trevlig personal
Goda saker
Charmigt utbud. Enkelt och tillgängligt.
Bra utbud, trevlig personal.
Personalen, bra utbud
Service, priser och kallt utbud

4.

Vad var dåligt med Kiosken? Utbud – service – kvalité - priser mm
Inget
Inget
Vet ej
Inget
Saknade något matigare, tex varmkorv eller pirog.
Inget
Småglassarna var slut!
Möjligt att sälja lättare maträtter, tex varmkorv, nudelsoppa, toast.
Tycker inte att småbarn ska vara i kiosken, de stör personalen.
Inget
Inget
Endast kall mat, ej tex varmkorv

5.

Vad var bra med skötseln av badplatsen m.m. Vad saknade du/ni?
Rent och snyggt. Soptunnor.
Allt. Väldigt ren och snyggt.
Rent och prydligt!
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Fint ordnat med strand, gräs och parkering
Jättebra
Fint och rent.
Rensades varje morgon mycket fräscht
Stor, bra parkering
Bra skick! Rent och fint, inga kanadagäss!
Himla fin och välunderhållen badplats. Märks att det finns engagemang.
Allt bra!
Allt
Har inget att alls att anmärka på här.
Rent och fräscht
Bra med rökförbudet
Rökförbudet. Rent och snyggt! Inte en massa gäss.
Toppen med gåsstängslet
Helt nöjda
Rent och snyggt
Rent och fint
Rent och fint
Gåsstängslet
Rent och snyggt
Inget skräp, fräscht
Rent från skräp, plast, glas mm

6.

Vad var dåligt med skötseln av badplatsen m.m. Vad saknade du/ni?
Inget
Inget
Luktar från toaletten, papper tog slut vid något tillfälle, annars bra.
Uppdatering av bryggan
Inget
Saknade inget
Inte så fräsch toalett
Inget dåligt.
Inget, men det behövs skyltar så att folk inte badar mitt i simskolan under simskoletid.
”längdtriangeln” , skulle också kunna flyttas ut en bit så att man inte är inne och vänder vid
bryggan.
Saknar låda med leksaker till små barn.
Inget
Tycker att det är dags att renovera/byta ut omklädningsrum och kiosk
Inget
Inget
Inget
En till/annan toalett, gärna spolbar, samt handfat och vatten

7.

Övrig utvärdering
Vi är supernöjda! Vilket engagemang från alla inblandade!
Mycket glad att den finns, barnen lärde sig massor på bara 4 dagar
Tacksam att det finns möjlighet för detta!
Hoppas verkligen att ni får hjälp, så simskolan fortsätter många år till!
Vi hittade hit av en slump, bor en bit bort. Är så nöjda.
Kan/får man sätta ut tex blomlådor med 50-skylt eller att det är simskola. Bilarna kör väldigt
fort!
Ni är fantastiska!! Blomlåda med 50-skylt vid vägen.
Litet oklart om avslutningen. Vi fick höra att vår grupp var ca 10.30 men hela avslutningen var
kl 10 och det fattade vi inte.
Hoppas, att vi ses nästa år igen
Förhöjer sommaren för alla!
Bästa simskolan!
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8.

Kan du/ni tänka er att hjälpa till med något? Vad? Det är ju ideella insatser som gör simskolan möjlig.
Kanske.
Hör av er om det behövs en simlärarassistent
Tyvärr inte tid
Endast som medlemmar
Är här för litet, oftast bara en vecka.
Vi är tyvärr inte i området så mycket.
Vad behövs? Lägg förslagsvis upp önskemål om hjälp på hemsidan inför säsongen nästa år.
Tyvärr har vi inte möjlighet
Vi är här periodvis, inte hela sommaren, men om det är något vi kan bidra med så får ni gärna
höra av er!
Hålla rent
Inte just nu
Ja, vad som helst för att simskolan ska fortsätta

9.

Hur fick du kännedom om simskolan?
Genom en granne.
Det kommer vi inte ihåg, var ju 11 år sedan
Norrtelje Tidning
Var med förra året
Skyltar
Varit här i cirka 10 år
Varit med tidigare
Skylt vid Penningby
Facebook och skyltar
Skyltar
Google
Tidigare deltagare sedan flera år
En granne i Grovstanäs, som själva hade haft barn här, rekommenderade.
Varit med tidigare, skylt vid Grovstanäs
Vi är här för femte året
Skyltar
Sedan tidigare år
Gick här själv när jag var liten
Skyltar
Gått själv för 30 år sedan
Dotterns pappa gick här när han var barn
Pappa har gått här. Bor på Solö.
Sedan gammalt
Via vänner
Via tidigare medlem

10.

Har du besökt www.solosimskola.se ?
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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11.

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Vår Facebook-sida
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej, men har gjort det nu
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
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