SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2006
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/ Märkestagningen?

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

3. Vad var bra med Kiosken?

4. Vad var dåligt med Kiosken? Vad saknade du/ni?

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

6. Övrigt

OBS Var vänlig lämna blanketten i kiosken senast fredagen den 28 juli. Tack!
Namn: …………………………………………………………………………………….
Telefon, permanent: …………………………………………… Fritid:
……………………………………
E-postadress: …………………………………………………………………………..
för att vi skall ha möjlighet att följa upp åsikter och kommentarer.
Tack för din medverkan! /Styrelsen i Solö Sim-Skoleförening
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SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2006
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/ Märkestagningen?
– Simskolan fungerar perfekt och barnen är helnöjda med lärarna och även det övriga.
– Ett stort tack för årets simskola. Uffe och Sanna har varit toppen! Hoppas, att de båda kan vara
tillbaka nästa år.
– Lärarna har lekt fram vattenvana för barnen. Lärarna har varit mycket engagerade och duktiga.
– Lekfullheten. Omsorgen om varje elev enskilt. Uppmuntran.
– Jättebra att det över huvud taget finns! Trevliga simlärare.
– Att Sanna och Uffe verkligen hinner med att stärka/hjälpa varje barn. Att det gjordes en 100metersrundbana.
– Simlärarna tar fram det bästa ur varje barn. Barnen lyckas med det som man som förälder ej
trodde på.
– Otroligt bra att den finns.
– Ett bra sätt för mitt barn att bli säkrare i vattnet. Lyhörda ledare som sett alla deltagare.
– Engagerade lärare. Bra med både lek o undervisning. Bra att de som ville fick vara kvar en
stund efter för att få individuell träning.
– Uffe och Sanna. Allt. Utvecklingen mot bättre och bättre kvalitet (Uffe).
– Vi är otroligt nöjda även i år med allt som bemötande första dagen till varje dags undervisning.
Fantastiskt roligt att Uffe var med även detta år. Han är otroligt uppskattad av barnen + även
oss föräldrar. Han gör undervisningen rolig och seriös. Han puschar, motiverar, skojar med alla
dessa olika elever oavsett nivå. Han har en otrolig närvaro. Tack för honom. Sanna är även hon
en härlig människa, med värme och närvaro. Tack Sanna.
– Genomtänkt undervisning. Jättebra lärare, som lyckades göra simskolan till en 100% positiv
upplevelse.
– Simlärarna, Uffe betyg 5 och Sanna betyg 3. Bra organisation.
– Simlärarna Uffe och Sanna var mycket bra. De fungerade utmärkt tillsammans. De hade bra
koll hela tiden och hade tid för uppmuntran och glada tillrop när vattentempen sjönk.
– Bra, särskilt med noggrann undervisning om.
– Suveräna simlärare. Många grupper så att alla är på ungefär samma nivå. Bra tider och lagom
med tre veckor. Kul att ungarna kan ta litet simmärken.
– Pedagogiskt, kul och bra ledare.
– Det har varit roligt. Bra simlärare, som har uppmärksammat barnen.
– Uffe och Sanna är jättebra och trevliga ledare. Mycket bra upplägg å varje pass (uppvärmning,
lek/sim, avslut).
– Jättesnäll och trevlig simlärare. Bra att det fanns möjlighet att ta märken. Bra med båtvett, kasta
boj.
– Bra simlärare, bra indelningar. Toppen med crawl och fjärilssim.
– Trevliga och bra simlärare. Lära på lekfullt sätt.
– Duktiga, glada och aktiva simlärare. Mycket pedagogiska.
– Fem plus av fem för att ni har detta.
– Tålamodet, lekfullheten, simlärarna i helhet.
– Att man blandar lek och inlärning. Mycket värme. Varje barn blir sett. Personligt. Jättebra med
andra ord.
– Flytormarna var bra. Lärarna, Uffe och Sanna, hade så jättebra and om barnen.
– Duktig personal.
– Väldigt bra och pedagogiska lärare. Trevlig stämning. Bra med två mindre grupper i varje
grupp.
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Första gången barnen går i simskolan och vi är positivt överraskade, att det är så seriöst!
Jättebra pedagoger. Barnen har lärt sig massor, samtidigt som de har haft jättekul.
Märkestagningen har också varit kul, ingen prestationsångest liksom! Märket blev en rolig
bonus.
Lärarna har varit bra! Uffe helt suverän och Sanna ett fantastiskt komplement – ett toppenteam.
Så engagerade och duktiga med barnen.
Jätteduktiga lärare.
Lärarna skapade ett lekfullt förhållande till vattnet. Ungarna är sugna på mer. Märkestagningen
gör att ungarna verkligen vill lära sig mer och ta fler märken.

2. Vad var dåligt med Simlekskola /Simskolan/ Märkestagningen?
– Inget
– Inget var dåligt.
– Inget
– Om vi över huvud taget ska komma på något dåligt, så är det väl att när barnen blir duktigare,
så blir tiderna på simskolan senare, så dagen kan tyckas bli litet uppbokad. Men det är väl ändå
väldigt angenämt när barnen går åt rätt håll.
– Aningen stora grupper, men hellre det än att barn inte får vara med.
– Inget.
– Inget.
– Några dagar med endast 18 grader i vattnet.
– Ev. litet för stor grupp.
– Ibland blir det rörigt på bryggan, svårt att få hjälp.
– Kanske var simlekskolegruppen för stor? Bättre om vi föräldrar försöker att inte vara med i
vattnet. Men då behöver nog gruppen vara mindre så att Sanna och Uffe kan hålla koll på alla
barn.
– Inget var dåligt.
– Stor grupp, ca 16 från början (första veckan). Svårt att uppmärksamma så många barn.
– Inget var dåligt.
– Flytt av tiden till 10:10. Då färjan Yxlan – Furusund är full. De små barnen borde starta senare
ca 12 – 13, då det blivit varmare i luft och vatten.
– Inget dåligt.
– Inget dåligt.
– Inget dåligt, inte ens vädret.
– Kanske var det litet tidigt att de minsta började kl 10.. Det är kallare på morgonen. Men börjar
de senare kanske de är trötta.
– Kl 10 är för tidigt för de minsta, som fryser lätt eftersom de inte är helt i vattnet.
– Jag hade kanske önskat mig någon mer simnivå, men man kanske inte hinner med allt. Det får
bli nästa sommar.

3. Vad var bra med Kiosken?
– Tillgången till mellanmål. Möjligheten att kunna köpa simmärken genast efter
märkestagningen.
– De låga priserna.
– Sortimentet, det fnns allt man behöver. Den otroligt trevliga personalen.
– Alldeles lagom utbud på vår lilla strand.
– Att det över huvud taget finns en möjlighet att köpa kaffe, glass m.m.
– Bra utbud till bra priser.
– Bra att den finns.
– Att den är öppen.
– Det ät bara positivt. Gullig personal. Billigt fika (kanske för billigt).
– Jättebra att kiosken inte säljer godis.
– Bra utbud och trevlig personal med bra service.
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Att den finns är bra och att den är öppen under hela simskolan och märkestagningen.
Yoghurt och priserna.
Hembakat!
Det mesta var bra.
Bra att kunna köpa dricka, godis och glass.
Helt OK.
Att hon var snäll. God glass. Bra priser.
Bra sortiment, bra priser. Trevligt bemötande.
Bra att den finns över huvud taget. Hembakt.
Bra urval, bra priser.
Allt bra.
Allt bra.
Bra priser.
God glass var bra.
Bra att kunna köpa kaffe, godis och glass.
Att den finns är bra. Supergulliga tjejer i kiosken, som brygger gott kaffe.
Bra att den finns. Att det nu finns yoghurt är bra.
Bra utbud.
Kiosken var jättebra, trots upptinade glassar. Det gjorde att vi kunde stanna litet längre och
simma och bada längre, samt träna på det som lärts i simskolan.

4. Vad var dåligt med Kiosken? Vad saknade du/ni?
– Inget
– Om man måste hitta något så är ju inte frysen så kall.
– Inget
– Brist på engagemang.
– Det finns inget dåligt med kiosken.
– Saknade frukt.
– Inget.
– Kiosken fungerade tyvärr inte lika bra som tidigare år. Bullar och läsk var ofta slut. För litet
initiativ och engagemang från den kioskansvariga. Vi jobbar på en förbättring till nästa år.
– För litet sortiment och alldeles för liten kvantitet. Vill ni tjäna pengar måste det finnas mer.
– Det behövs fler glassar att välja å. Korv med bröd kanske skulle fungera.
– Att kaffet tog slut ibland.
– Det behövs mer frukt och glass.
– Inget var dåligt.
– Inget var dåligt.
– Saknas dagens tidningar Aftonbladet/Expressen.
– Inget dåligt, men möjligen saknade jag att kunna köpa smörgåsar.
– Inget dåligt.
– Vårt barn saknade jordgubbskräm. Kan man tänka sig frukt i kiosken?
– Saknar smörgåsar.
– Att stängningstiden är så absolut så att det inte går att få köpa i sista sekunden. Brist på varor.
– Dåligt att glassen tinade.
– Ungarna vill ha fler smaker på glassarna.

5. Vad var bra resp. dåligt med skötseln av badplatsen m.m. Vad saknade du/ni?
– Trevlig och välskött badplats.
– Möjligtvis en skylt med texten ”Simskola pågår, visa hänsyn”.
– Folk skötte sig bättre i år på att ta undan efter sig själva.
– Inget saknades.
– Otroligt fräsch badplats.
– Mycket bra.
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Vi trivs. Saknar inget. Känns bara genuint och hemtrevligt.
Bra att det inte är något fågelbajs på badplatsen.
Mycket bra skött.
Allt var mycket bra.
Inga båtar får läggas vi bryggan. Livbåten måste ha fritt.
Rent och snyggt, bra brygga.
Högt gräs emellanåt = fästingar.
Gräset behöver vattnas oftare, speciellt när det är torrt.
Rent och snyggt. Klippt gräs, bra. Toa OK. Brygga OK.
Allt var bra. Bra med en utmärkt 100-metersbana.
Bra. Saknade kanske en skylt vid bryggan om att man inte ska förtöja båten där under
simundervisning. Tack för i år.
Fin badplats.
Väldigt fin skötsel, mycket välvårdat och stor omsorg. Stort plus för inget gåsbajs, ovanligt nu
för tiden.
Alldeles utmärkt.
Saknade en flytbrygga och en trampolin.
Allt var bra och vi saknade inget. Kanske litet trist att folk inte respekterade hundförbudet.
Ingen sa till dem och vi trampade i hundbajs.
Saknade inget.
Badplatsen är jättefin, men ibland luktade det illa på toa.
Det var OK.
Vägen ner till badplatsen blev dålig, men annars är allt OK. Liten badplats som ändå klara
många människor.
Vägen ner till badplatsen behöver jämnas ut.
Mycket fin brygga.
Inget att klaga på.
Badplatsen fungerar bra.

6. Övrigt
– Tack för ett jättebra jobb med föreningen.
– Jättetrevligt att det blev en extra grillkväll och simborgarmärkestagning, då vi inte kunde vara
med sista veckan.
– Ovärderlig tillgång till simträning. Vi hoppas på simskola på Solö även i fortsättningen.
– Ännu ett lyckat år, vi ser fram emot nästa.
– Hoppas, att föreningen kan överleva.
– Vi kommer tillbaka nästa år, men då med två deltagare.
– Mycket kul att vara delaktig.
– Tack för i år. Vi är jättenöjda, som vanligt.
– Det är första året för oss och vi är jättenöjda.
– Bra väder.
– Hoppas, att vi ses nästa år igen.
– Ett stort tack till Louise och Nils! Utan er skulle inte det här vara möjligt. Solö under de här tre
veckorna varje år är verkligen något alldeles speciellt, som vi måste värna om.
– Det är helt fantastiskt att här finns en simskola som också är välskött. Trevligt att det anordnas
grillkvällar.
– Vi kan ställa upp med praktisk hjälp till kommande år.
– Tack för en kul och fin simskola.
– Bättre möjligheter att lägga till om man kommer med båt. Nu undviker vi det för vi vet inte var
vi kan lägga till, lyxproblem.
– Fem plus. Jättebra. Tack.
– Vi är jättenöjda. Vårt barn har lärt sig en hel del och har haft det jättekul.
– Bra att simskolan finns.
– Tack så jättemycket! Jag trodde att de skulle bli tre jobbiga veckor vid badet. Men tiden har
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gått jättefort och vi har haft det kul och mysigt och barnen har känt sig så stolta varje dag vi har
åkt hem från badet.
Härligt att simskolan finns – som vanligt. Tack Louise och Nils.
Tack för att vi fick vara med.
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