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SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2012 - sammanställning 
 

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? 

- Upplägget med uppvärmning, antal lärare, uppdelning inom gruppen – allt var toppen! Jättebra med 
3 lärare för antalet barn. 

- Trevliga, duktiga simlärare. Bra anda bland föräldrarna och deltagare. 
- Bra organiserat och upplägg. Allt var bra! 
- Simlärarna fantastiskt bra, tålmodiga, lyssnade och kunniga. Ser alla! 
- Att eleverna vill lära sig simma och lära sig mycket. 
- Bra lärare, bra ordning. 
- Tre lärare; enklare att få hjälp. Roligt upplägg, tycker barnen och bra lärare. 
- Allt  
- Allt, mest lärarna 
- Bra, inspirerande lärare 
- Fantastiska lärare, pedagogiska, tålmodiga, inspirerande 
- Kanonlärare! 
- Bra simlärare. Bra att Malin visade livbojsteknik för hela märkestagningsgruppen, inte bara för de 

som skulle göra provet. 
- Duktig och proffsig simlärare och ett stort plus för årets nya, Sanna och Mathias. Alla tre 

engagerade i eleverna, simmade med några varv och pushade på vid märkestagarnas långsim, kul 
att se! 

- Att jag fick dyka, bra lärare 
- Att den finns och ger en sådan möjlighet för barn att lära sig simma. Fina lärare! 
- Bra att man fick ta märken och att man fick leka efteråt. Bra lärare, särskilt Sanna och Malin. 
- Proffsiga lärare, bra stämning 
- Bra simlärare  
- Trevliga simlärare. De var mycket bra med barnen. Vår son har lärt sig att simma i år! 
- Mycket bra och kompetenta simlärare 
- Bra kontakt mellan lärare – barn 
- Bra tillfälle att träna vattenvana och trevligt för barnen att samtidigt träffa jämnåriga 
- Hoppning i badhuset 

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

- Inget var dåligt 
- Inget  
- Inget  
- Inget  
- Kan ev. förbättra med att simövningarna kommer tidigare under passen i simskolan innan de barn 

som fryser kliver upp. 
- Ingenting  
- Litet stökigt med många inhoppade elever under gång. 
- Önskar några graderhögre vattentemp och likaså lufttemp, men vädrets makter rår vi inte över, inte 

en på Solö. 
- Inget  
- Inget, men litet stora grupper på märkestagningen 
- Inget dåligt. 
- Litet stor grupp, Delfinerna. 
- Litet för stor grupp i början, men bortfallet gjorde gruppen mindre. 
- Hoppning från bryggan 

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

- Toppen! 
- Lagom utbud. Bra service. 
- Bra utbud, något för alla. 
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- Att den finns! Utbud OK. Service bra! Priser ojämna men helt OK. 
- Trevlig stämning. Goda buller. 
- Bra att den finns. 
- Allt. Trevliga priser. 
- Att det finns glass 
- Trevlig kille som uppmuntrade barnen 
- Trevlig personal, bra blandning av saker 
- Tillräckligt o perfekt 
- God glass 
- Ett bra utbud med litet av varje, kvalitet och priser OK! Superservice av Jonas, en trevlig och duktig 

kille som får ett stort stöd av mamma Ann och pappa Esse! Att sköta kiosken är ett familjeföretag! 
- Vet ej 
- Allt  
- Att det fanns varm saft 
- Gott med varm dricka, bra priser 
- Allt  
- Bra priser. Trevlig kille. 
- Priser och service var mycket bra. Utbudet var bra med tanke på omständigheterna. 
- Det var lagom 
- Bra att det finns kaffe och glass att köpa på plats 
- Allt  

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

- Finns absolut inget att klaga på i vare sig utbud, service, kvalitet eller priser. Topp! 
- Inget  
- Önskar lunchalternativ. Varmkorv? Frys + mikro? 
- Inget  
- Ingenting  
- Inget  
- Vet ej 
- Inget  
- Inget  
- Få/inga saker utan socker 
- Inget  
- Inget  

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

- Ingenting saknas. 
- Trevligt och välskött område. 
- Rent välklippt gräsmatta. Inget saknas! 
- Det har varit rent och välskött. 
- Att det finns toa. Välskött, rent + ordning. 
- Välskött! 
- Väldigt bra ordning i år, frågan är om det inte är det bästa av de fem år vi varit här. 
- Allt 
- Rent och fint, fräsch toa 
- Rent och trevligt 
- Jättefin badplats! Jättefint.  
- Allt bra 
- OK, hjälps alla åt med gropar och dylikt! 
- Inget saknas 
- Jättefint! 
- WC välordnat 
- Det var väldigt rent och fint 
- Rent och snyggt! 
- Jättebra! Gåsskrämmorna verkar funka. 
- Fin badplats 
- Allt  

 
6. Vad var dåligt med skötseln av badplatsen m.m. Vad saknade du/ni?  
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- Litet mindre vind önskar vi till nästa år. Allt är bra! 
- Inget  
- Ev. fler soptunnor. 
- Kanske bättre omklädningsrum? 
- Inget  
- Inget sa barnen 
- Komma ihåg att ställa upp soptunnorna till vägen på tisdagar, vi får påminna varandra! 
- Inget dåligt 
- Saknar inget! 
- Vägen upp är litet sådär 
- Dasset  

 
7. Övrigt 

- Fantastiskt ställe 
- Hoppas att vi återkommer nästa år och ni också! 
- Stort tack att ni ordnar simskolan! 
- Bra jobbat, Malin, det fungerade mycket bättre i badhuset i år med att alla simlärare närvarande + 2 

extra ”assistenter” 
- Hoppas, att det finns någon familj med en tonårig som vill ha hand om kiosken till nästa sommar! 
- Saknar några fler stolar och bord, ev. mackor i kiosken  
- Saknade information inför avslutningen. Såg ingen lapp om starttid och hörde inget från lärarna. 

Frågade andra föräldrar på grillkvällen. Vi blev litet besvikna på grillkvällen. Som förstagångsfamilj 
med en 2- resp. en 4-åring åkte vi hit för att vara med på lerkar mm, men inget hände. Bättre lämpat 
för större barn. Kanske börja kl 17. Vore välkomnande med ett ”kul att ni kom hit-tal. 

- Bättre väder nästa år! 
- Det skulle vara fint om simskolan hade en riktig rutschkana att kunna åka ner i vattnet från bryggan 

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

- Jag kan bidra med bakning till nästa år, hoppas jag! 
- Det är möjligt, men har svårt med barnvakt. 
- Vi kopplar elen till kiosken, bakar litet bröd mm 
- Javisst, men beroende på semester och övriga aktiviteter (vi är inte alltid här) 
- Baka  
- Kanske  
- Vi bakade kakor vid ett tillfälle, vi är inte bofasta 
- Bakning  

 
Tack för din medverkan! /Styrelsen i Solö Sim-Skoleförening 


