SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2007
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?
- Underbara simlärare. Lekfullt och roligt för barnen.
- Bra organiserat. Otroligt bra lärare/pedagoger. Kul att ta märken – kravlöst. Våra barn gick i
inomhussimskola i vintras och ni är överlägsna pedagoger. Känn er stolta. Fint att ni lyckas se
varje barn, trots att det är så många.
- Allt! Vi är glada att den finns. Underbara simlärare!
- Mitt barn tycker att det var bra att han kunde vara på djupt vatten.
- Allt. Kaféverksamheten är ett stort plus. Lärarna är så professionella och får många plus, samt
är trevliga och passar utmärkt.
- Lärarnas tålamod. Deras goda humör och förmåga att få barnen glada.
- Bra att barnen får simma i ”riktiga” vatten och får vattenvana.
- Bra lärare! Allt annat bra!
- Blandade övningar tillsammans med själva undervisningen.
- Allt, superbra simlärare, snälla.
- Simlärarna. Att den finns! Bra med teknikgruppen innan märkestagningen. Ambitionen och
den härliga stämningen. Fantastiskt engagemang från lärarna. Mycket bra pedagogik.
- Jättebra simlärare och bra positiv stimulans.
- Engagemanget hos lärarna!
- Duktiga lärare, som inte bangar för dåligt väder. Mycket bra med barnen.
- Jättebra med vår suveräna lärare, Uffe. Kul att se Emilie igen. De är helt otroliga.
- Bra lärare och assistent.
- Allt var bra. Speciellt att även de minsta/yngsta fick vara med.
- Simlärarna var toppen.
- Allt! Underbara lärare! Härligt att Emilie kom tillbaka till Uffe!!
- Att man fick ta simmärken, även vattendroppen. Att man fick dyka och lära sig att simma och
hoppa från bryggan.

2. Vad var dåligt med Simlekskola /Simskolan/ Märkestagningen?
- Otur med vädret.
- Inget var dåligt.
- Inget dåligt utom möjligen vädret.
- Ingenting.
- Vädret.
- Vädret, annars inget.
- Vädret.
- Vädret, hihi.
- Inget jag kan se alls.
- Möjligen är simskolegruppen för stor, drygt 20 barn. 15 vore idealiskt, tror jag.
- Vädret.
- Inget.
- Inget.
- Skulle önska litet mer fokus på de barn som inte tar plats. De kan komma litet i skymundan.
Litet mer struktur så att alla barn verkligen får pröva alla övningar.
- Inget!
- Vädret! Litet onödig intern kritik.
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Vädret.
Inget!
Stora grupper.

3. Vad var bra med Kiosken?
- Mycket att välja på och goda bakverk.
- Kiosken var jättebra i år. Bra med frukt också. Låga priser. Trevlig personal.
- Låga priser, bra utbud. Jättebra att den finns.
- Goda bullar!
- Allt, speciellt att det fans pizzabullar och inte bara godisbullar. Men att den finns
överhuvudtaget är jättebra.
- Alla gulliga tjejer som stod och sålde.
- Bra priser, allt finns.
- Hembakt och gott! Bra belöning till barnen.
- Allt hembakt, gott kaffe, bra urval helt enkelt.
- Att den finns! Stort utbud i år. Jättebra att den finns. God glass. Oliviornas tipsrunda var ett
kul inslag!
- Allt hembakt bröd, som var så gott! Det roliga initiativet, som togs av Oliviorna, med bland
annat fiskdamm. Samt bra förebilder, som Ulrika och Malin.
- Bra utbud. Trevliga flickor, i synnerhet de två Oliviorna i mittenveckan. Deras vänlighet och
glädje, men också trevliga initiativ var verkligen uppskattade. Bravo!
- Hembakt och varm dryck till barnen.
- Gott bröd, billigt! Mycket trevlig personal.
- Viktigt att kiosken finns under simskoleveckorna. Kul idé att låta ungdomarna med familjer få
testa och ta ansvar, gärna tillsammans så att man lär sig att samarbeta och ta hänsyn.
- Glada positiva flickor i kiosken. Stort plus till Oliviorna, som ordnade med överraskningar!
- Toppentjejer i kiosken. Bra utbud. Bra initiativ med nya varor + hembakt. Kul med fiskdamm.
- Det var bra att det fanns en kiosk med diverse saker.
- Att det var trevlig personal och att det fanns hembakt.
- Bra varierat utbud.
- Att man kunde köpa chokladbollar och bulle.
- Fantastiskt utbud de första veckorna med bakverk och pizzabullar.

4. Vad var dåligt med Kiosken? Vad saknade du/ni?
- Glutenfria alternativ saknades.
- Inget.
- Inget.
- Allt vara bara bra.
- Inget saknades, möjligen varm korv.
- Smörgåsar saknades, men det hade ju inte varit tillåtet hälsovårdsmässigt.
- Eventuellt, varmkorv och smörgås.
- Inget.
- Inget.
- Inget.
- Inget.
- Inget dåligt.
- Korv med bröd, saknades.
- Inget att önska.
- Den var helt OK och allt behöver inte finnas.
- Inget!
- Inget.
- Inget.
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Kiosken skulle behöva vara i litet bättre standard för de som jobbar där.
Om vi måste komma på något, så kanske varm korv….
Inget.
Inget.

5. Vad var bra resp. dåligt med skötseln av badplatsen m.m. Vad saknade du/ni?
- Det är en mysig badplats. Bra med långgrunt.
- Allt helt OK!
- Snyggt och rent.
- Rent och snyggt.
- Allt är bra. Papper fanns på toa, utmärkt!
- Det är rent och fint, men synd att en del inte respekterar hundförbudet.
- Allt bra.
- Bra, allt!
- Allt har varit bra!
- Allt helt OK. Fint att det var ny sand och litet utvidgat.
- Allt.
- Välskött. Bra.
- Allt.
- Inget att önska.
- Bra!
- Kul att vi fick sand. Det blev en helt annan badstrand. Kul att se småbarn och tonåringar bygga
och skapa i sanden. Kenneth och Esse, stjärnor till er båda.
- Bra, fint med ny strand, sämre med lukten från toan.
- Rent och fint, saknade inget.
- Fint klippt och fin sandstrand.
- Fint! Bra med den nya sanden och den nya flotten!
- Allt bra.
- Mycket fint skött. Fint med den nya sanden.
- Inget dåligt, bara bristen på sol.
- Vi saknade solen!!
- Inget dåligt.
- Inget dåligt.
- Saknade inget.
- Underhållet av bryggan eftersatt – skaderisk? Flytblock trasiga? Järnrör nedtryckt av isen.
- Inget dåligt.
- Jag saknar möjlighet att lägga till med egen båt. Möjlighet att dra upp båten i strandkanten
skulle räcka.
- Möjligen ligger toan litet för nära.
- Inget dåligt.
- En morgon av alla gånger var det fågelbajs på stranden.
- Saknas eventuellt en badstege på flotten.

6. Övrigt
- Tack för att ni finns och orkar driva simskolan.
- Mitt barn har fått jätteroligt med två simmärken.
- Jag tycker att ni alla har varit bra och tack för att ni har stått ut med min bakning ;-)
- Simskolan har varit mycket bra, trots att våra barn varit litet fega på grund av det dåliga vädret.
- Tack för fina aktiviteter!
- Tusen tack till alla för i år!
- Så kul med dessa tre veckor – trots det dåliga vädret. Grillkvällen var så uppskattad av barnen!
- Tack för en trevlig sommar, trots det kalla och regniga vädret.
- Mycket glad för att den här simskolan finns!
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Simskolan är ett stort plus!
Kul att se så många barn i olika åldrar som är med i simleken, simskolan och
märkestagningen! Tack till Louise och Nils, utan er så funkar det inte!
Tack för allt jobb ni lägger ner!
Tack för ännu en fantastisk simskola! Ni är bäst!
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