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SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2009 – en sammanställning 
 

Utvärdering av Simlekskola/Simskola/Märkestagning/Kiosk/Skötsel av badplatsen m.m. 
 
Vad var bra resp. dåligt i år? Vi skulle uppskatta om du vill 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? 

-  Överlag suveränt. Världens bästa simlärare. Bra anpassat till väderleken. 
- Det skulle vara bra med mer teknikträning. Kanske redan på land, sedan alla öva i vatten. Mer 

systematisk träning för hela gruppen, alltså. Teknik -> praktik. 
- Allt, att få leka i vattnet. Att ni gjorde uppvärmning på land som ni relaterade till vattnet. 
- Man kommer igång i ur och skur. Intensiv period och bra träning. Engagerade simlärare. 
- Duktiga och trevliga simlärare, som tog till sig barnen bra och såg till deras personliga nivå. 
- Lyhörda ledare, engagerade. 
- Lärarna var jättebra och var bra på att få med barnen i leken, entusiastiska i alla väder och 

vattentemperaturer. 
- Simlärarna. 
- Lärarnas pedagogik, kompetens, utstrålning och sätt att bemöta barnen. Lagom stora grupper. 
- Bara simlärare, som får fram lust att simma och bada oberoende av väder. Tar sig tid att jobba med 

varje individ. 
- Mycket bra ledare. 
- Att barnen har roligt och verkligen lär sig att vara i vattnet. Lärarna är mycket duktiga och verkar 

engagerade. 
- Jag tycker att allt var bra. 
- Lyckades lära mig att dyka. 
- Att man på ett kravlöst, lekfullt sätt introducerar barnen i simningen. 
- De otroligt duktiga ledarna. Och att min pojke fick ett otroligt mod efter ett par enstaka tillfällen. 
- Bra simlärare. Malin var ett fynd. Riktigt bra. 
- Främst lärarna. Snälla, hjälpsamma, skapade kul och förtroendefull stämning. Uppmuntrade till 

stora framsteg. Badplatsen är också toppen. 
- Mycket bra simlärare. Bra tider. Bra att få motivation att simma, inte bara bada. Ta märken. 
- Allt. Bra att lärarna ser vilken grupp barnen passar bäst i och inte bara tror på vad föräldrarna säger. 
- Livräddningsövningarna viktiga. Stimulerande miljö och gruppkänsla. Vi använder simlärarna 

minimalt. 
- Simlärarna. 
- Många ledare, bra målsättning, rolig simskola. Bra ledare. Känns seriöst. Bra att det är simskola 

oberoende av väder. 
- Helt suveräna lärare. 

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

- Ibland litet oklart om vilka märken som jobbas på, svårt med kommunikationen med så många barn. 
- Att vi skulle gå utanför bryggan. Det var läskigt. Kan inte komma på något annat. 
- Förvirrad gruppindelning. Även om man kan simma litet så behöver man få simundervisning och 

inte fokusera så mycket på märkestagning. Det kändes som att guldfiskarna flöt ihop med 
märkestagargruppen och bara gick ut på att samla märken. När man är 6 år behöver man ha skoj och 
leka en hel del för att lära sig nya saker. Några dagar var det litet låg temperatur innan de kom i 
vattnet, vilket gjorde att de frös och inte kunde simma mer än 10 minuter. Uppvärmning och sedan 
full rulle kunde nog ha ökat vattentiden en hel del. 

- Kanske hade det kunnat tränats mer på att faktiskt lära sig simma. Det sista steget för att våga. 
- Borde handikappanpassas. 
- Vädret sista veckan. 
- För litet tid per elev, för stora grupper. 
- Kommer inte på något. 
- Vädret. Otydliga målsättningar för respektive grupp. Ojämna deltagare i grupperna (nivån på 

kunskap). 
- Skulle vara bra med mer träning av crawl. 
- Litet för spridd kunskapsnivå i teknikgruppen. 
- Engagemanget tycktes inte lika starkt hos alla simlärare. 
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- Inget direkt dåligt. Kanske något stora grupper, samt att efter samling och uppvärmning var det inte 
mycket tid kvar för sim. 

- Vädret. 
- Inget. 
- 20 är för många i teknikgruppen. Första dagen hade inte fungerat utan oss rutinerade föräldrar. 

Uppvärmning endast första veckan, varför? 
- Inget. 

 
3. Vad var bra med Kiosken? Utbud – service – kvalité - priser mm 

- Gott bakat, bra utbud. 
- Jättebra. Vågar man hoppas på en dagstidning i utbudet också? 
- Att köpa glass. Bra priser. 
- Goda kakor. Bra, lagom priser. 
- Perfekt service och utbud. 
- Bra priser. OK sortiment. 
- Bra utbud. 
- Personalen. 
- Bra service och priser. Gott med hembakat. Saknar nyttigheter. Fina ungdomar som jobbar där, 
- Bra fika, populärt att den finns. Trevlig personal. 
- Allt bra, över förväntan. 
- Framförallt att den finns. Den bidrar till trivseln på badplatsen. 
- Mycket bra service och bra priser. 
- Varm saft och trevlig personal. 
- Nästan allt. 
- Priserna och utbudet. 
- Utmärkt. 
- Bra priser och gott. 
- Gott fika. Glass. Bra priser. 
- Allt. Billigt. Bra service, trevlig personal. 
- Allt. Bra med litet godis. 
- Chokladbollarna. 
- Lagom stort utbud. Öppen vid simskolan. OK priser. 
- Att man alltid kan köpa litet fika. 

 
4. Vad var dåligt med Kiosken? Utbud – service – kvalité - priser mm 

- Jag saknar ett glutenfritt alternativ cocosbollar/chokladbollar eller smarrypinnar, som även andra 
gillar.  

- Kanske kunde man ha något matigare. 
- Inget alls. 
- Vi kommer inte på något. 
- Inget var dåligt. 
- Colan tog slut. 
- Önskar nyttigt alternativ till godis, glass och kakor. 
- Inget. 
- Att det var samma priser på pyttesmå bullar som jättestora. 
- Inget dåligt. 
- Dålig planering att glassen tar slut när det är fint väder. 
- Inget. 
- Småyoghurtar. 

 
5. Vad var bra med skötseln av badplatsen m.m?  

- Bra arrangerat rakt igenom. 
- Bra. 
- Att det var sand. Rent och snyggt. 
- Rent. Bra gräsmata. 
- Saknade inget. 
- Rent, städat. 
- Saknade inget. 
- Det var fräschare än förra året på toan. 
- OK. 
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- Jättebra att ni har fått bort kanadagässen. Inga andra synpunkter. 
- Linorna mot gässen är mycket bra och effektiva. 
- Inget slemmigt på stranden. 
- Allt bra, saknar inget. 
- Att det inte fanns fågelbajs kvar när simskolan började. 
- Mycket bra skötsel. 
- Jättefint. 
- Fågelskrämmorna. 
- Saknade inget, allt bra. 
- Bra städat och rensat. 
- De nya linorna som höll kanadagässen borta. 

 
6. Vad var dåligt med skötseln av badplatsen m.m? Vad saknade du/ni?  

- Saknar en anvisad plats för att förtöja liten båt/kajak. 
- Saknar rutschkana. 
- Saknar inget. 
- Saknade inget. 
- Allt har varit toppen. 
- Inget, allt var bra. 
- Inget. 
- Saknar doftspray på toan. 
- Klipp gräset oftare. 
- Ingenting. 
- Flotten var uräcklig. Vi skurade den. Toan skulle kunna vara fräschare. 
- Inget. 
- Inget. 

 
7. Övrigt 

- Tack för bra veckor. 
- Allt har varit toppen. 
- Handikapptoalett bör ordnas och tillgängligheten förbättras för funktionshindrade personer. 
- Inget. 
- Tack för allt. Barnen har haft jätteskoj. Vi är nöjda. 
 

 
8. Kan du/ni tänka er att hjälpa till med något? Vad? Det är ju ideella insatser som gör simskolan möjlig. 

- Gräsklippning vid behov. 
- Ja, i mån av tid. 
- Javisst. Finns tid hjälper vi gärna till 
- Om det finns något som passar en måttligthändig statstjänsteman så kan ni ju slå en signal, så får vi 

se. 
- Inte nu, har för små barn hemma. 
- Tyvärr finns inte den tiden. Men ett stor tack till er alla som sköter detta och ser till att det blir en bra 

simskola och en fin badplats. 
- Bidrar med bakverk nästa sommar. 
- Städning. 
- Jag har varit här varje dag utom två i 9 år och assisterat och är alltid med i vattnet. Tänker fortsätta 

med till exempel att skriva diplom, hjälpa andra föräldrar etc. kan fortsätta fixa. 
 


