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SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2013 
 

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? 

- bra tillfälle att träna vattenvana och aktivitet i grupp. Bra med introduktion till badvett och 

säkerhetstänk, att få lära litet om hantering av livboj, att själva få testa på användning av livboj. 

- Allt! Tack för i år! 

- Riktigt bra fröknar/simlärare!!! (va rädda om dem!) 

- Bra simlärare 

- Enbart gott betyg. Trevliga, kunniga simlärare med god kontroll över samtliga barn. 

- Att ledarna varit väldigt samspelta och sett alla barn utifrån deras förmåga. 

- Bra att det är en intensivkurs! 

- Världens bästa simlärare. 

- Fröknarna, uppvärmning, simlekarna, övningarna, flexibilitet. 

- Bra lärare, lärorikt, roligt. 

- Simlärarna och liten grupp = ej så många barn. 

- Personalen var bra, såg alla barn och alla fick hjälp. Var det stora grupper blev det en bra 

uppdelning. 

- Allt  

- Min son vågade prova på nya saker. 

- Delfinens mindre grupp, Malin. 

- Lärarna, stämningen. 

- Bra tid för Krokodilerna, eftersom vi hade förskola efteråt. 

- Bra lärare, bra upplägg, bra med mindre grupper. Vi är väldigt nöjda. Bra att crawl kom med i 

teknikgruppen för de som kan bröstsim och ryggsim men inte vill nöta på magistersträckor. 

- Bra lärare och OK stor grupp. Bra att det är undervisning i alla väder. Bra med klädsim och 

livräddningspass. 

- Kul att lära sig simma och livrädda. Att få vara med alla snälla och bra simlärare. Ovärderlig 

gemenskap och träning samtidigt. 

- Trevliga ledare. 

- Duktiga och engagerade ledare. Bra balans mellan lek, uppvärmning, teori och undervisning i 

vattnet. 

- Allt var som vanligt kanonbra både i märkesgruppen och teknikgruppen. 

- Fantastiska simlärare, att man har lekt fram vattenvanan. 

- Bra anpassning efter barnens behov. 

- Lärarna, läget, stämningen, trevliga barn och föräldrar. 

- Fantastiska lärare – enormt engagemag, pedagogiska, trevliga. Roligt för barnen att ta märken! 

Bra att det var varje dag. Jättebra med livräddningskursen, när vi ändå var där. 

 

 

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

- Inget förutom vattentemperaturen 

- För stort fokus på märkestagning, mer teknik, bröst/crawl 

- Inget  

- I början upplevde jag att det var för stora grupper för tre lärare. 

- Inget  

- Blåsten några dagar. 

- Inget  

- Kallt vatten. 

- Inget  

- Det enda dåliga är det kalla vattnet, men det är svårt att göra något åt. 

- Kunde vara längre lektionstid. 

- Inget  

- Inget  

- Inget  

- Som förälder kan man tycka att det är litet väl mycket lek i början även för de större barnen och 
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inte förrän på slutet blir det mer intensiv simträning/teknik, men det finns kanske goda skäl till 

det. 

- Vädret, men det är som det är. 

- Inget dåligt, men kallsupar och dåligt väder.  

- Inget, kallt vatten, fniss. 

- Inget  

- Inget  

- Inget  

- Inget  

- Inget  

 

 

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

- det fanns tillräckligt utbud 

- Varm saft! Bra priser. 

- Bra, bra, bra, bra! 

- Bra priser och trevlig personal 

- Lagom mängd av produkter, lagom nivå på priser, trevligt bemötande. 

- Trevlig personal, bra utbud och rimliga priser. 

- Bra utbud och bra priser. 

- Bra priser bra glassorter, gott kaffe. 

- Bra, små, billiga glassar, kaffe. 

- Trevligt bemötande  

- Bra utbud, bra priser, flexibla. 

- Bullarna tog slut, men det var bra. Kanske svårt att ha korv och frukt men det hade vi med oss. 

- Badplatsen är väldigt bra skött, fräsch. 

- Bra utbud, trevliga tjejer. 

- Bra utbud, samt humana priser. 

- Bra utbud – lagom. 

- Priser, glass, hembakat. 

- Bra och trevlig personal. 

- Trevlig personal, rimligt utbud. 

- Bra utbud, bättre i år än förra året. 

- Trevliga försäljare. Bra priser och goda saker. Vi fick t.o.m. laktosfri mjölk i kaffet. 

- Bra utbud och rimliga priser. 

- Fanns det som tilltalade deltagarna mest och supertrevliga tjejer som gav barnen service. 

- Att det fanns vad som förväntas i utbud. 

- Jättebra att den finns. 

- Bra! 

- Bra utbud, trevlig personal. Jättebra med varma drycker till barnen efter badet och frusna 

föräldrar, varm saft, varm choklad, kaffe. 

 

 

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

- När en del märken var slut…. 

- Inget 

- Inget  

- Inget  

- Frysen skulle kunna vara litet kallare 

- Inget  

- Ibland tog glassarna slut. 

- Inget  

- Inget  

- Inget, gärna smörgåsar i kiosken. 

- Det behövs en uppfräschning av toan. 

- Inget  

- Inget  

- Ingen möjlighet att köpa tidning. 

- Inget.  

- Inget att klaga på. 
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- Visst har priserna höjts rejält sedan förra året? 

- Sälj frukt. 

- Inget  

- Litet mer nyttig yoghurt. 

- Vore bra med varm korv i kiosken.  

- Inget  

- Inget  

- Inget  

- Inget 

 

 

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

- allt OK! 

- Rent och fräscht 

- Saknade en gästbrygga alt. skylt som hänvisar till gästbrygga 

- Mycket välskött 

- Inget saknas 

- Mycket fräsch och ren badplats/gräsmatta. 

- Bra att det finns toa. 

- Snyggt, bra! 

- Allt bra. 

- Saknar inget. 

- Fin badplats, bra uppsikt. 

- Trivsam badplats. 

- Bra skötsel. 

- Härligt med gräsplanen för uppvärmning och för resten av familjen att titta på. 

- Välskött! 

- Allt bra, gott om toapapper också. 

- Rent och snyggt, inget skräp. 

- Rent och snyggt som alltid. 

- Saknar inget, jättebra badplats. 

- Jättefint  

 

 

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

- Inget 

- Inget  

- Generellt bra, dock svårt med utedass, som vanligt när många nyttjar. 

- Skulle behöva röja bort litet vass. 

- Nerfarten till badplatsen är smal och dammig 

- Inget  

- Inget  

- Inget  

- Inget. 

- Vägen ner är det enda man kan klaga på. 

- Vägen ner behöver plattas till. Vore smart med en spegelskylt i nerfarten för att se om det 

kommer en bil. 

- Inget  

- Fler sopningar av omklädesrummen, kanske. 

- Utedass är ju aldrig trevliga, mulltoa? 

- Inget  

- Toaletten 

- Man kan kanske måla om i omklädningsrummen? 

 

 

7. Övrig utvärdering 

- Informationen på hemsidan om vilka veckor det blir simskola får gärna komma tidigt på våren 

(för semesterplaneringen). Bilder som använts i simskoleundervisningen vore bra om ni la ut på 

hemsidan. Då kan man som förälder repetera med barnen efteråt. 

- Vi kommer tillbaka nästa år! 
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- Trivsam förening och stort engagemang. 

- Mycket bra lärare. 

- Litet smutsigt och mycket spindelväv på toan. Mycket vass och löv i vattenkanten. En kratta till 

stranden, sopborste till dasset. 

- Trevlig grillkväll och avslutning m.m. 

- Bra att simskolan finns och fungerar så bra. 

- Mycket bra att simlärarna har tid att ge varje barn enskilda instruktioner då grupperna är små. 

- Kul med Instagram. 

- Vid fint väder kan det bli många som vill bada samtidigt med simskoleeleverna och riktigt 

rörigt. Men det verkar ju gå hyfsat ändå. 

- Vi vill inte vara utan simskolan under vår semester, nästa år är femte året. 

- Som alltid otroligt bra personal/ledare som ger allt för barnen, peppar och stöttar när det behövs. 

- Tack för tre fantastiska veckor. Vi har haft det jättetrevligt som familj och tillsammans med er. 

- Stort tack för att ni arrangerar simskolan! 

 

 

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

- Bidrag till kiosken… 

- Vad behöver ni hjälp med? Lägg ut det på hemsidan så får vi ta ställning till det efter semestern. 

- Klippa gräs vid behov 

- Permanentboende i Norrtälje, kan anmäla mig till att engagera mig i föreningen 

- Absolut, röja på stranden m.m.  

- Städning. 

- Ta med bullar till kiosken. 

- Klippa gräs (gör vi redan). 

- Tyvärr inte möjlighet i nuläget. 

- Vi hjälper gärna till på plats, men vet inte vad som behöver göras. 

- Skriva diplom. 

- Baka till kiosken. 

- Kanske  

- Min dotter vill jobba i kiosken, hon praktiserade i år. 

 

 

9. Hur fick du kännedom om simskolan?  

- Jag som mamma gick själv på Solö Simskola. 

- Deltog förra året  

- Genom skyltning längs vägen 

- Vägskyltar 

- Har känt till badplatsen sedan 1960-talet 

- Varit med tidigare år och via skyltarna längs vägen 

- Skyltar läng vägen. 

- Skyltar längs vägen. 

- Granne med simskolan. 

- Vi har varit med många år. 

- Hört om sedan länge. 

- Via Nils Matsson. 

- Skyltarna vid vägen. Vi har stuga i Grovstanäs, tredje året vi är med. 

- Genom bekanta. 

- Tredje året. 

- Sett skyltarna i flera år. 

- Gick där själv på 1970-talet  

- Tips från granne. 

- Tradition och vänner. 

- Grannar som varit med tidigare. 

- Varit med tidigare år. 

- Hemsidan 

- Skyltar vid vägen. 

- Skyltar vid vägen när vi åkte och badade för flera år sedan. 

- Minns inte hur det var första året, nu gick vi in på hemsidan för att hitta startdatum. 
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10.  Har du besökt www.solosimskola.se ? 

- Ja 

- Ja, för att kolla när det börjar och för bilder 

- Ja! 

- Ja 

- Ja, en gång 

- Ja  

- Ja  

- Ja  

- Ja  

- Ja  

- Ja  

- Ja  

- Ja  

- Ja  

- Ja, för att kolla när det skulle bli, lägg gärna ut det så tidigt som möjligt. 

- Ja  

- Ja  

- Nej  

- Ja  

- Ja, flera gånger 

- Ja  

 

 

OBS Var vänlig fyll i och lämna blanketten i kiosken senast fredagen den 2 augusti 2013, eller via mail 

info@solosimskola.se  Tack! 

 

Namn:  ………………………………………………………………Barn i grupp: ……………………. 

 

Telefon, permanent:  …………………………………     Fritid:  …………………………………… 

 

E-postadress: ………………………………………………………………………….. 

 

för att vi skall ha möjlighet att följa upp oklarheter, åsikter och kommentarer, men frivilligt. 

 

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

http://www.solosimskola.se/
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