SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2017
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?
Varje pass inleddes med information/samtal om badvett, båtvett, livräddning mm. Pedagogiska,
trevliga, uppmuntrande simlärare.
Barnen har haft jättekul och är supernöjda. Bra engagerade ledare som ser barnen och håller en
bra nivå.
Fantastiska lärare som hanterar och pushar barnen mycket bra.
Bra lärare, trevlig lokal badplats, bra kiosk
Bra med många simlärare i grupperna. Bra att barnen fick individuellt stöd när det behövdes.
Bra med vuxensimskola, det var lärorikt.
Instruktioner, peppning, uppmuntran
Dottern tyckte att allt var så bra som det kunde vara.
Att man lär sig
Att de fick lära sig litet om allt vad sjövett, isvett och badvett är.
Bra engagemang från personalen och även bra dynamik i personalen.
Mycket bra lärare med ordentlig planering och progression, bra pushning, bra teori.
Allt har varit jättebra! Speciellt att det har varit 4 st jätteduktiga simlärare.
Allt! Välorganiserat, välplanerade aktiviteter, uthållighet, ordning och reda. Fenomenala lärare.
Ni inspirerar!
Bra gruppindelning, fantastiska och engagerade lärare.
Engagerade lärare, omtänksamma, tålmodiga och peppande
Bra organiserat, bra lärare, bra innehåll
Lärarna är super och peppar bra, bra organisation.
Roligt, ledarna var duktiga och peppade. Bra med många ledare.
Simlärarna
Positivt att lärarna gärna simmade med. Uppmuntrande och bra tips. Jättebra simlärare.

2.

Vad var dåligt med Simlekskola/Simskolan/Teknikgrupp/Märkestagningen?
Inget om man inte tar med vädret
Inget
Skulle vara bra om de även fick öva simtekniken på märkestagningen. På så sätt skulle nog
barnen kunna fortsätta gå på simskolan när de är äldre. Alltså bra om det är mer simträning.
Litet kallt i år, men det är ju inte simskolan fel.
Inget
Kallt vatten
Inget
Hade önskat större fokus på simningen och gärna mer vattentid.
Betalningsrutin vid anmälan.
Inget
Inget
Litet många barn i gruppen, blev litet trångt och svårt att hålla fokus på alla barn
Inget

3.

Vad var bra med Kiosken? Utbud – service – kvalité - priser mm
Trevlig service, bra utbud och priser
Mycket trevligt att kiosken finns med kaffe till trötta föräldrar och belöning till frusna barn, bra
utbud. Bra att man kan Swisha.
Har bara köpt märken
Väl avvägt. Priser i underkant, men det är svårt att klaga på.
Bra med varm choklad, trevlig personal.
Att den finns. Gulliga tjejer som hjälper till.
Bra utbud och trevlig personal.
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Spookies är bra! Kaffe till föräldrarna är bra!
Köpte inget i kiosken
Helt OK
Toppen att den finns, nöjd med utbud och priser.
Jättebra utbud, bra priser!
Underbart att kiosken finns. Opretentiöst och charmigt utbud.
Bra sortiment, priser och trevlig personal
Supertrevlig personal
Bra service, utbud och priser
Bra utbud, bra priser, trevlig personal
Trevliga, glada, hjälpsamma
Trevlig personal
Bra att den finns! Varm choklad och varm saft, behövdes i år.

4.

Vad var dåligt med Kiosken? Utbud – service – kvalité - priser mm
Ingen åsikt
Inget
Inget
Inget
Sista dagen tog allt slut, men det är ju ändå OK.
Köpte inget
Inget
Inget
Frukt saknas
Inget
Inget

5.

Vad var bra med skötseln av badplatsen m.m. Vad saknade du/ni?
Rent, snyggt, prydligt, gäller även toaletten
Tycker att badplatsen hålls snygg
Alltid rent och snyggt
Hela alltet
Allt fungerade bra
Fint att kommunen hjälpt till med parkeringen samt dränering av gräsmattan.
Rent på stranden, bra sjöbotten.
Rent och fint
Att det var rent och fint
Trevligt och inbjudande badplats
Fint och rent, bra info på Facebook.
Allt har varit bra!
Klippt och hyfsat rent och snyggt.
Bra underhåll och snyggt och prydligt
Rent och städat
Rent, bra med sand och bryggor
Fin gräsmatta, bra parkering
Rent och snyggt alltid
Fin gräsmatta, bra bryggor
Bra att parkeringen fixats och dränering av gräsmattan. Triangel att simma i. termometer. Alltid
rent och fint.

6.

Vad var dåligt med skötseln av badplatsen m.m. Vad saknade du/ni?
Inget
Inget
Spikar i bryggan sticker upp, nyprisk i skarvarna, flottens stege är på väg att lossna.
Andra gäster lämnar dessvärre fimpar och småskräp efter sig.
Nej vi är nöjda.
Inget var dåligt, är jättefint
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Behövs fler stolar.
Inget
Inget
Inget

7.

Övrig utvärdering
Vi uppskattar möjligheten att få ha grupperna efter varandra
Vi är supernöjda, tycker att den är fantastisk
Mycket bra med vuxensimning. Skulle gärna vilja att ni erbjöd crawlkurs även nästa år.
Vi är otroligt nöjda med engagemanget från samtliga simlärare.
Toppen att ni finns, tack!
Mycket nöjda, över förväntan!
Våra barn har deltagit på simskolan för 9:e året. Bästa året hittills!
Härlig verksamhet!
Fantastiskt arrangerat
Jättebra anordnat, allting

8.

Kan du/ni tänka er att hjälpa till med något? Vad? Det är ju ideella insatser som gör simskolan möjlig.
Tyvärr ej möjligt
Vet ej med vad, men kan hjälpa till
Baka till försäljning
Ja
Något som kan göras under sommaren?

9.

Hur fick du kännedom om simskolan?
Genom grannar på Idö
Kommer ihåg den från min barndom och ser plakaten varje år
Via Facebook
Varit deltagare sedan många år
Gått flera år
Har varit med flera år
Från början skylt på anslagstavlan, fjärde året nu.
Via skylten på vägen
Via Facebook
Rekommendation från bekanta
Hemsidan
Vi har varit med sedan 2012
Grannar och skyltning
Grannar på Grovstanäs
Var här i fjol
Via grannar år 2010
Vi har varit med i 10 år
Skyltar, vänner. Deltagit i många år.

10.

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

Ja
Ja
Nej

Vår Facebook-sida
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
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