
Utvärdering 2022 sammanfattning 
 

1. Vad var bra med: 1 Simlekskola/2a-b-3 Simskola/4 Teknikgrupp/5 Märkestagning? 

-  Simlärarna hade bra koll på barnen, pushade alla till att våga det lilla extra. Bra 

disciplin på barnen tack vare er! Tydlig och bra pedagogik i både land och hav.  

-  Som alltid bra planering & organisering av grupperna. Simlärarnas engagemang & 

kompetens.  

-  Fin badplats. Fiket. Ligger bra till för oss. Kul och lekfullt upplägg. Pedagogiskt och 

roligt som gör att barnen vill vara med. Många simlärare och uppdelade på 

smågrupper.  

-  Engagerade simlärare.  

-  Lärarna, längden på lektionen, samlingen, övningarna 

-  Stort engagemang. Fröknarna är så bra med barnen 

-  Ni är bra på att ta hand om barnen, lära ut, och inkludera alla samt låta varje barn få 

bestämma själva om de vill bada eller inte. 

-  Lärarna! Välanpassade övningar 

-  Teknikgrupp: Fantastiska lärare, lagom nivå i inlärningstakt. Bra att ni kunde dela in 

de i mindre grupper inom gruppen. Märkestagning: fantastiska lärare, möjlighet att 

lära sig det barnet själv vill.  

-  Att det var många gånger. Att det var många fröknar. Snälla fröknar som såg alla barn.  

-  Bra miljö, sköna lärare 

-  Fantastiska lärare, mycket kul att det blev av även i år, bra med tre veckor. 

-  Lärarna! 

-  Pedagogiken och hur lärarna varit mot barnen 

-  Allt var bra, särskilt att det var så engagerade och många lärare 

-  Lekfull inlärning, duktiga lärare och assistenter! 

-  Är jättenöjda med simskolan! Lärarna har varit duktiga, engagerade och verkligen sett 

alla elever. Väldigt fint att de lär sig namnen på alla barn snabbt, gör mycket för dem! 

-  Lärarna har varit fantastiskt bra och pedagogiska 

-  Att man fick lära sig att bli bättre simmare och bra lärare 

-  Duktiga lärare. Roligt!! 

-  Många bra, uppmärksamma & delaktiga lärare! Anpassat till olika barn, lekfullt & bra 

förmåga att lära ut 

-  Jättebra instruktörer, pedagogiska & gulliga med barnen.  

-  Många lärare till antalet barn. Väldigt billigt! 

-  Jättebra lärare, engagerade, påhittiga, bra på att hitta på lekar som fick med barnen ut i 

vattnet 

-  Fantastiska simlärare. Pedagogiska, positiva och rättvisa. Fin information både före 

och under simskoleveckorna. Trevlig kiosk med hembakat och lösningen med 

”swishkredit”.  

-  Underbara fröknar, peppande och duktiga. Fint skött badplats 

-  Att vara på djupt vatten.  

-  Bra med många simskolelärare och bra varierade uppgifter! 

-  Att det finns! Jättebra med simskolelärarna, både beläggning och personlighet. Även 

priserna och datumen som gör att man kan vara flexibel i medverkan.  

-  Att det var många simlärare, kändes tryggt och barnen hanns med i största möjliga 

mån.  

-  Många simlärare som var pålästa och mycket duktiga. Skönt att ha 5 lärare i vattnet 

med barnen.  

-  Engagerade simlärare och många simlärare så att alla barn sågs 



-  Allt 

-  Att man kan simma 20 varv istället för 80 längder. Hög klass på simskolelärarna. 

-  Engagerade lärare. Bra information t.ex. båtvett, isvett etc. 

-  Bra, engagerade lärare  

-  Bra lärare, bra tid på dagen  

 

2. Vad var dåligt med: 1 Simskola/2a-b-3 Simskola/4 Teknikgrupp/5 Märkestagning? 

-  Allt va bra! 

-  Inte så mycket, förutom lite kallt vatten 

-  Lite stora grupper i början, bättre sista veckan 

-  Inget jag har sett  

-  Vädret  

-  Inget 

-  Inget 

-  Inget 

-  Vädret 

-  Ingenting 

-  Ibland utmana lite mer till att simma utan simkorv etc 

-  Inget! 

-  Inget! 

-  Nej  

-  Kallt i vattnet 

-  Inget! Vi har varit på andra ställen & tycker detta är överlägset.  

-  Ingenting 

-  Inget 

-  Att vara tvungen att hoppa i vattnet innan man blivit blöt 

-  Kan inte komma på något. 

-  Efter första veckan blev det lite väl enformigt i vattnet, mitt barn kände att han kunde 

& ville gå vidare - utmanas mer.  

-  Inget (kallt vatten men det går ju inte att styra) 

-  Inget 

-  Vet ej  

-  Inget  

-  Lite många barn i början 

-  Ev. önskvärt att det bara är simskola 4 dagar/veckan? 

 

3. Vad var bra med märkesförsäljningen? 

-  Fungerade utmärkt, Louise hade koll! 

-  Att samla det till vissa dagar. 

-  Allt bra! 

-  Har inte köpt märken än 

-  Vet inte (inte köpt några än) 

-  Har ej köpt märken ännu 

-  Ingen uppfattning  

-  Swishbetalning 

-  Vi har inte köpt märken än i år, det blir imorgon på sista dagen 

-  Inga problem  

-  Tydligt att det var försäljning på fredagar 

-  Enkelt och smidigt 

-  Vi tog inga märken 



-  Smidigt, enkelt att betala 

-  Smidigt och enkelt 

-  Att kunna köpa på plats 

-  Att det går att köpa alla som barnen tagit 

-  Bra att det finns 

-  Att man kunde köpa även innan sista dagen  

-  Ingen erfarenhet av den 

-  Vet ej 

-  Att kunna köpa märken tidigare. Bra koll på att moment utförts!  

-  Kul att det finns till bra pris  

 

4. Vad var dåligt med märkesförsäljningen?  

-  Har inte köpt märken än 

-  Vet inte  

-  Ingen uppfattning  

-  Förra året tog märkena slut.  

-  Inga problem  

-  Inget 

-  Vi tog inga märken 

-  Inget 

-  Inget 

-  Det skulle varit ännu bättre om man kunde köpa varje dag så barnen kan få märken 

samma dag de klarat det.  

-  Ingen erfarenhet av den 

-  Vet ej 

-   

 

5. Vad var bra med kiosken? Utbud – service – kvalité – priser m.m. 

-  Alltid öppet, väldigt bra service och priser.  

-  Underbart att kiosken är tillbaka. Härligt med hembakat och priserna är kanon. 

-  Allt var bra! 

-  Gott med hembakat! 

-  Allt var bra 

-  Stort utbud  

-  Bra priser, kul med hembakat, rimligt utbud 

-  Allt. Mycket välavvägt utbud. Trevligt med hembakat.  

-  Lagom utbud, bra priser! Trevlig personal! 

-  Att det finns varm choklad. Bra priser! 

-  Snäll personal, jättebra utbud, bra priser 

-  Goda glassar, gott hembakat & kaffe 

-  Bra utbud och priser  

-  Bra utbud, trevlig personal 

-  Bra service och pris, utbudet tillräckligt 

-  Mysigt med kiosk! 

-  Toppen att det finns kiosk! Vi har varit mest intresserade av kaffe och glass  

-  Vet ej 

-  Vet ej 

-  Jättemysigt att kiosken är tillbaka 

-  Tycker utbud var bra. Barnen önskade grädde till varm choklad. Kanske mer frukt? 

Tycker det är toppen att kiosken finns!  



-  Ej utnyttjat men priserna verkar väldigt billiga 

-  Ej provat kiosken  

-  Gott hembakat och gott kaffe. Bra med små glassar som passar de yngre.  

-  Allt var bra med kiosken. Tummen upp! 

-  Glass 

-  Bra att det finns, smidigt att få skriva upp notan! 

-  Priserna var nästan för billiga. Bra öppettider, bra med swish. Jättebra med nota.  

-  Bra med utbud & skäliga priser, bra med swish & trevlig personal  

-  Priser, gulliga försäljare, serviceminded, är väldigt glad att kiosken finns! 

-  Allt var bra! 

-  Perfekt! 

-  Gott kaffe i år 

-  Väldigt bra utbud. Trevlig personal. Mycket uppskattat!  

-  Bra med kaffe! 

-  Allt bra! 

 

6. Vad var dåligt med kiosken? Utbud – service – kvalité – priser m.m. 

-  Inget!  

-  Vore bra om det fanns tillgång till vanligt vatten (inte kolsyrat) 

-  Saknade ingenting 

-  Kändes som att utbudet var mindre än tidigare år 

-  Inget  

-  Utbudet av glass avtog 

-  Gärna handsprit på toa 

-  Inget 

-  Inget 

-  Inget dåligt! 

-  Kanske något mer i utbudet som inte är sött, t.ex. kex 

-  Gärna fler laktosfria glassalternativ 

-  Möjligtvis saknade vi typ smörgåsar 

-  Inga konstigheter! Bra utbud för tillfället! 

-  Vet ej 

-  Att det inte fanns något matigt 

-  Inget 

-  Inget 

-  Ni skulle kunna ta lite mer betalt.  

-  Inget 

-  Inget 

-  Det hade varit bra om det fanns frukt och lite matiga smörgåsar. Men man kan så klart 

ta med själv.  

-  För många skyltar & anslag utanför, plåttrigt & svåröverskådligt  

-  Det verkar varmt för de som jobbar där 

-  Saknade spökglassen  

-  Gärna mer ”nyttigt” att välja  

-  Synd att ni behöver betala extra för swish  

 

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

-  Alltid rent och fint, bra dass. 

-  Toppen med toan, alltid papper och rent.  

-  Allt utom toaletten. 



-  Såg alltid fint ut! Såg inget skräp 

-  Välstädat  

-  Rent  

-  Rant och fint 

-  Det är välskött 

-  Jättebra skötsel av badplatsen överlag! 

-  Rent, fräscht  

-  Stranden är ren 

-  Bra klippt, fin brygga, städning av toan 

-  Snyggt och fräscht varje dag 

-  Rent & fräscht  

-  Välskött gräsmatta, strand, brygga och botten fräscht 

-  Fint skött badplats 

-  Allt! Funkar verkligen bra. Toppen med nya toaletten  

-  Fin och städad toalett. Övrigt mycket bra 

-  Rent och snyggt 

-  Bra! 

-  Förbättrat med toalett 

-  Den är jättefin, ren och trevlig  

-  Mycket rent & fräscht  

-  Allt var bra 

-  Fin strand, gräsmatta. Ett tips är att be kommunen salta parkeringen för att minska 

damm.  

-  Allt 

-  Att det finns skugga. Bra klippt gräs 

-  Rent och fint! 

-  Toppen med skötsel av omklädningsrum och toalett.  

-  Rent & fräscht, även toan 

-  Känns som någon har koll, från allt med toaletter till gåsstängsel 

-  Ingen kanadagässpillning  

-  Rent och fint! Bra toa. 

-  Fin & trevlig badplats 

-  Alltid fint & städat  

 

8. Vad var dåligt med skötseln av badplatsen m.m.? Vad saknade du/ni? (rimligt) 

-  Inget saknades 

-  Rengöringen av toaletten. 

-  Klotter i omklädningsrummet är tråkigt men förstår att det är ett svårt problem att lösa. 

-  Handsprit på toan 

-  Inget  

-  Gärna handsprit på toa 

-  Inget 

-  Dasset kunde ha luktat bättre 

-  Inget 

-  Inget 

-  Omklädningsrum börjar behöva renovering  

-  Arga myror, ormar i vassen 

-  Ett litet hopptorn vore trevligt! 

-  Nej 

-  Nej 



-  Handsprit på toalett kanske kan vara ett tillägg? 

-  Kanske skulle finnas en kratta vid stranden så att man kan ta bort sjögräs.   

-  Handsprit på toaletten  

-  Allt var bra 

-  Parkeringen och främst utfarten är katastrof men är kanske svårt att göra någonting åt. 

Utfarten är direkt trafikfarlig.  

-  Inget 

-  Jordigt/sandigt nedanför kiosken 

-  Låda för badleksaker för småbarn  

-  Ibland lite för många husbilar och hundar på badet 

 

9. Övrig utvärdering 

-  Kul med tröjorna!! 

-  Vi är jättenöjda och har haft 3 toppenveckor där vår dotter haft kul och lärt sig massor. 

-  Upplevelsen var lika bra som alltid 

-  Väldigt tacksamma för en superfin simskola! 

-  Härligt med denna sommartradition, vi är så tacksamma!  

-  Vi är mycket nöjda. Vi ses nästa år! 

-  Tack för denna sommar! Vi ses nästa år 

-  Fantastiska simlärare! 

-  Vi är jättenöjda med allt, vår dotter har älskat simskolan 

-  Mycket nöjda 

-  Vi åker ca 30 min för att komma hit. Är med andra ord väldigt nöjda 

-  Vi är väldigt nöjda 

-  Allt var kul hälsar dottern. Mamman tycker det var lite tidig start (9:20). Tyvärr 

passade dåligt med färjetiderna från Yxland. För vår del hade det varit optimalt om det 

började hel- eller halvtimme med tanke på färjan, men vi förstår så klart att det är svårt 

att anpassa det. Vi hoppas på att vara med i en senare grupp nästa år, och därmed 

undkomma det problemet. Tack för i sommar! 

-  Vi är jättenöjda! 

-  Vi har varit väldigt nöjda med allt. Har absolut inget som vi vill klaga eller ändra på.  

-  Tack! Ni är fantastiska! 

-  Vi är mycket nöjda! 

-  Trevlig, bra & familjär simskola  

 

10. Kan du/ni tänka er att hjälpa till med något? Vad? (t.ex. på badet, snickra, i styrelsen, 

annat) Det är ju ideella insatser som gör simskolan möjlig.  

-  Bor utomlands så svart att kunna hjälpa till. Bor här sommarveckorna. 

-  Jag kan hjälpa till med det som behövs! 

-  Ingen tid 

-  Sitter i styrelsen. Om ni söker annat hör av er. 

-  Dotter intresserad av att jobba i kiosken nästa säsong 

-  Eventuellt nästa sommar 

-  Tyvärr inte, bor inte här permanent  

-  Sitter i styrelsen 

-  Nej 

-  Ja 

-  Ja. Lite allt möjligt, på bad eller i styrelsen  

-  Tyvärr inte just nu 

-  Nej 



-  Bor en bit ifrån så svårt. En tanke är att be föräldrar hjälpa till med saker under 

lektionen.  

-  Vi är inte härifrån och kommer inte vara i närheten.  

-  Kanske om något år med planering, inköp, skötsel osv.  

-  Bidrag i form av extra pengar. Tid är det ont om 

-  Tyvärr svårt för vår del 

-   

 

11. Hur fick du kännedom om simskolan? 

-  Genom bekanta som haft barn tidigare år. 

-  Genom vänner för många år sedan. 

-  Via revisorn. 

-  Troligen av att jag bor så nära. 

-  Anslagstavlan  

-  Vi har varit med i flera år 

-  Via min sambo  

-  Medlemmar sedan många år.  

-  Vi brukade bada på Solöbadet och har sett skyltar. Våra barn har gått på er simskola i 

flera år.  

-  Från före detta deltagare 

-  Många i släkten har varit på den 

-  Rekommendation från familjen 

-  Bor i området 

-  Landställe på Solö, vi har alla gått i simskolan 

-  Pga badar på Solö 

-  Internet 

-  Mamma gick i simskolan som liten 

-  Gått förut 

-  Googlade har jag för mig 

-  Via en vän 

-  Skyltar på vägen från Penningby  

-  Genom grannar ock skyltning i Grovstanäs.  

-  Varit med många år 

-  Från en bekant 

-  Lärde mig simma här själv 

-  Via vänner & Facebook + hemsidan 

-  Storasyster gått för några år sedan 

-  Via bekanta 

-  Känner till sedan länge 

-  Skyltning vid vägen 

-  Gått som barn  

-  Känner Jasmina 

-  Har deltagit i simskolan 

 

12. Har du besökt: www.solosimskola.se ? 

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

http://www.solosimskola.se/


-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja 

-  Ja   

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

 

13. Har du besökt vår Facebook-sida? 

-  Ja 

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Nej  

-  Nej  

-  Nej  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Nej  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  



-  Nej  

-  Ja  

-  Ja  

-  Nej  

-  Nej  

-  Ja  

-  Nej  

-  Ja  

-  Ja  

-  Nej  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Ja  

-  Nej  

-  Nej  


