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SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2016 
 

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? 
- Uppdelning i två grupper 
- Flexibelt. Det individualiserade upplägget och friheten när man tar 4 guldmagistrar 
- Träffade nya kompisar, nya utmaningar som går att lösa. Härliga ledare. 
- Fint upplägg, proffsiga lektioner. Miranda gjorde ett fantastiskt jobb som huvudtränare. 
- Gulliga engagerade ledare. Bra pedagogik. Allmänt väldigt nöjd. 
- Det var bra koll från simlärarna 
- Duktiga lärare. Bra driv av Miranda. Positiv stämning. Miranda såg eleverna. 
- Upplägget, att grupperna inte var så stora. Duktiga lärare. 
- Engagerade ledare som verkligen fick barnen att utvecklas. 
- Jättebra lärare och pedagogik. Positiv stämning. 
- Fantastiskt ledarskap. Positiv attityd och stora framsteg hos barnen som sett fram emot varje 

tillfälle. 
- Närheten, tiden 
- Engagerade lärare som också är kompetenta och boostar barnen genom att hela tiden ge positiv 

feedback och kommer med glada tillrop. Faktiskt minst lika bra som i Malins regi! 
- Barnen har verkligen haft roligt och aldrig velat avstå att gå till simskolan. Jättebra med gå-på-

bryggan-stoppet, isvett osv. Miranda har en suverän ordning och reda på barnen. 
- Allt  
- Duktiga engagerade simlärare, bra organisering 
- Lagom stor grupp, lärarna visar upp stort tålamod 
- Barnen verkar ha kul och lär sig samtidigt 
- Mycket bra 
- Simskolan var mycket bra. Glad att vår son nu kan simma. 
- Bra att storebror kunde ta märken utan att vara med i någon grupp. 
- Bra lärare trygga och säkra. Tack Miranda. Alva och Jasmina. Vi saknar Malin. 
- Nya simfröknar för i år. Miranda gjorde ett jättebra jobb tillsammans med sina kollegor 
- Lärarna, stämningen, miljön, samarbetet mellan lärarna, barnen och föräldrarna 
- Platsen, stämningen, vädret, engagemanget, veckorna osv 
- Bra och inspirerande lärare som gjorde simskolan roligt 
- Bra med kontinuiteten, att barnen fick simma/bada varje dag i tre veckor 
- Bra med informationen precis innan barnen gick i vattnet. All info om att ringa 112, livräddning, 

spring på bryggan etc 
- Bra nivå på svårighetsgrad. Lärarna lade in mycket teknik i simskolan. 
- Fantastiska lärare, lagom stor grupp 
- Allt  
- Jättebra och duktiga lärare. Fint upplägg, planering. Mycket bra kunskapsförmedling. Bra 

variation. Vi ser stor utveckling hos våra två barn, Sköldpadda och Delfin. 
- Allt  
- Att lära sig simma  
- Simlärarna är superbra  
- Fröknarna, Miranda, Jasmine och Alva, vädret 
- Engagerade fröknar. Vår dotter tyckte att det var otroligt roligt. 
- Bra tid, funkar att ha varje dag kl 10. Bra att kunna kombinera Krokodil/Sköldpadda på samma 

tid (flera barn i samma familj) 
- Att man fick hoppa från bryggan. Simmade utan vuxenhjälp, dvs simmade själv. 
- Bra med många ledare per grupp. Bra med lekfull inlärning, bra med upprop och uppvärmning 

på stranden. 
-  

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

- Samlingen kan ta litet lång tid 
- Finns inget dåligt 
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- Kanske något lång tid på land de dagar det var varmt i vattnet. Kanske kan utnyttja det bättre. 
Saknade skattjakt i vattnet som var förra året. Ibland litet lång väntan när de gjorde saker en och 
en. 

- Mer uppmärksamhet till märkestagningen. 
- Inget. Varierande väder är en självklarhet. 
- Inget  
- Ett av våra barn bytte grupp utan att vi informerades. Det var ett par barn som kändes som om 

det var i en för svår grupp för deras förmåga vilket drog ned kvaliteten för de andra barnen. 
- Litet tid i vattnet vissa dagar 
- Inget 
- Inget  
- Inskrivningarna tar för lång tid 
- För många barn samtidigt i grupperna, åtminstone i vissa. Rörigt. Svårt att ha koll på djupt 

vatten. Svårt med disciplinen - orutinerade simlärare, särskilt hjälplärarna. Vi saknar Malin. 
- Bara bra! 
- Ibland kändes det som om att lärarna inte hade full koll på alla barnen i vattnet 
- Inget  
- Inget. Jättebra att det inte hat kull-lekar i år. 
- Inget 
- Ingenting  
- Mina grabbar vill tyvärr inte plugga bad och båtvett. Därför var de bara med den första veckan. 
- Inget  
- Anmälningar, skriv inte att alla ska vara på plats kl 10 om det innebär 1,5 timmars kö. 
- Inget  
- Se mer fokus på att få ihop simtekniken. Tidigare fokus på det så att möjlighet finns att öva mer 

på det. Synd att sista dagen bara få chansen att simma på djupt vatten. 
-  

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

- Allt 
- Allt 
- Gott kaffe, snälla de som jobbar, bra priser 
- Allt OK! Ska vara så på en liten badkiosk. 
- Gott kaffe 
- Det fanns bra utbud och personalen var trevlig. 
- Allting: bra utbud, bra priser 
- Jättebra att den finns 
- Kiosken är på rätt nivå, charmigt och prisvärt. Trevlig personal. 
- Så bra med en liten kiosk, bra utbud. Bra med kaffe och glass. 
- Jättebra service. Personalen fantastisk med barnen som alla sprang dit för att umgås och värma 

sig. 
- Bra priser och ett tillräckligt utbud 
- Gullig personal som låter vara med och hjälpa till 
- Allt. Mycket fint engagemang från personalen sida mot barnen. 
- Extra bra med småglassar, mariekex för en krona. Lagom för barnen. Flickorna som jobbade var 

väldigt rara med barnen. 
- Bara bra! 
- Mycket bra! 
- Bra service, utbud och priser 
- Bra service, tack Moas och Sara - bra med toast. 
- Allt!  
- Duktiga tjejer, bra utbud 
- OK 
- Alltid öppen, trevligt bemötande 
- Bra utbud, kvalitét, service, men man borde kunna betala med Swish 
- Allt! 
- Bra att den finns om man vill köpa glass, godis eller varm dryck när det har varit kyligt. 
- Allt var jättebra! 
- Bra service! 
- Oboy och Spookies  
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- Bra utbud och jättetrevliga tjejer  
- Jättebra service, mysiga med barnen, bra priser, fräscht 
- Toppen! Härliga tjejer som jobbar där. Glass är alltid bra. 
- Service och inställning bra. Ännu bättre om Swish funkar eller tydligare att det bara är kontanter 

som gäller. 
- Att man fick vila sig där och värma sig 
- Allt är toppen 
-  

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

- Inget 
- Inget 
- Gärna några mindre smågodisar för de små 
- Knapert utbud i slutet av de tre veckorna 
- Inget  
- Saknade glutenfria kex.  
- Inget dåligt 
- Inget  
- Bara bra! 
- Man borde kunna betala med Swish 
- Inget  
- Inget  
- Inget  
- Ingenting  
- Inget  
- Inget  
- Inget  
- Inget dåligt 
-  

 
 

5. Vad var bra med skötseln av badplatsen m.m. Vad saknade du/ni? 
- Rent och snyggt  
- Allt, litet problem med simbanan, fixa en boj till. 
- Fin brygga, bra vatten, bra strand 
- Fint och bra ordning! Rent och skönt! 
- Rent och fräscht. Ingen tång. 
- Det var snyggt och städat 
- Allt bra 
- Rent fräscht 
- Mycket bra parkering i år med nytt grus 
- Städad och snygg. Bra badplats med bryggor och strand. 
- Jättefint. En tanke vore att samla ihop till en bastu åt löpare och frusna barn. Skulle gärna bidra 

med litet pegar till detta. 
- Rent och snyggt. Bra att parkeringen har grusats. 
- Jättebra med trådarna som hindrade gässen att komma upp 
- Bättre än tidigare, speciellt toaletten 
- Alltid rent och fräscht på toaletten gott om soptunnor 
- Mycket bra 
- Allt  
- Rent och snyggt. Fin parkering.  
- Allt OK! 
- Litet fågelträck i år, bra! 
- OK 
- Rent och snyggt 
- Mycket rent och fräscht 
- Alltid rent och fint 
- Det är rent och ordning 
- Allt var jättebra! 
- Allt  
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- Allting  
- Det var bra  
- Snyggt städat, inget fågelbajs på brygga 
- Välskött. Mycket bra med stängsel för gässen. 
- Rent och snyggt 
- Bryggan och stranden  
- Allt är superfint 
-  

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

- Inget  
- Litet äcklig botten 
- Båtanläggning! Det är ju halva nöjet för oss som bor på öarna att kunna komma sjövägen. Gärna 

en liten spång i vasse och samarbete med grannbryggan. 
- Liten parkering 
- Inget dåligt 
- Inget  
- Saknade en kratta så vi kan städa upp sjögräs från stranden. En låda med lånesaker. 
- Toaletten är otroligt ofräsch och äcklig 
- Inget  
- Inget  
- Ingenting  
- Inget  
- Orimligt, men skulle vara skönt med en riktig toalett 
- Flugorna på toaletten 
- Inget  
-  

 
 

7. Övrig utvärdering 
- Föreningen gör ett fantastiskt jobb för simkunnigheten och för att hålla lokala orten vid liv! 
- Fantastisk verksamhet 
- Fantastiskt jobb i år igen 
- Mycket trevligt! Bra simlärare, vi kommer att rekommendera er! 
- Vattenprovtagning, utökad 
- Vi saknar en grupp med träning för redan simkunniga, crawl, djupdykning osv. i märkesgruppen 

finns inget utrymme för instruktioner 
- Vi är otroligt imponerade av innehållet i kursen (simskola) med så mycket fokus på livräddning. 

Tack! 
- Jättefin badplats och simskola. Våra barn får så bra träning, kunskap och sommarminnen. 
- Toppenbra  
- Allt bra 
- Fem stjärnor av fem möjliga 
- Tråkigt med alla cigarettfimpar 
-  

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

- Vår dotter 15 år skulle ev. kunna hjälpa till som assistent  
- Vår dotter född -02 vill gärna arbeta som simlärare så fort hon kunnat gå utbildningen och innan 

dess assistent.  
- Hjälp med att fundera kring båtplats 
- Vad som med rimlig framförhållning 
- Har tyvärr ingen möjlighet just nu kan man tänka sig en höjd avgift till föreningen 
- Helt beroende på nästa års planering. Ev. praktiskt byggande, reperation etc. 
- Tyvärr lång resväg och endast inneboende på sommaren. 
- Såklart till exempel bada 
- Jag har Solö Måleri, kanske måla om kiosken och omklädningsrummen utvändigt 
- Kan baka något 
- Gör redan sedan många år tillbaka 
- Vet ej 
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- Ja  
- Vi bor för långt bort  
- Nej  
- Tyvärr, tidsbrist 
- Nej  
-  

 
9. Hur fick du kännedom om simskolan?  

- Bor  
- Varit med sedan år 1998. 
- Lokalt  
- Skyltar vid Penningby 
- Har varit med många år så vi vet 
- Har själv gått i den 
- Facebook  
- Webben och omdömen på hemsidan 
- Skyltar  
- Släkt  
- Skyltar. Gått i 4 år med 3 olika barn. 
- Sedan länge 
- Via vänner 
- Vi bor på Solö, folk pratar 
- Från familjen Hultin 
- Grannar vid sommarstugan 
- Genom mormor 
- Skyltar vid vägen 
- Vi har varit med i flera år 
- Många år sedan via grannar 
- Skyltar vid vägen 
- Skylt vid vägen 
- Vänner 
- Skyltar  
- Sökte på nätet  
- Varit med förut  
- Kommer inte ihåg, tror att det är 8 året 
- Gick förra året med. Blev tipsad av kompis som hade haft barn där. 
- Varit med tidigare år 
- Google och Facebook 
- Via andra som gått där på lantstället 
-  

 
10.  Har du besökt www.solosimskola.se ? 

- Ja  
- Ja 
- Ja  
- Nej  
- Ja  
- Ja  
- Ja  
- Nej  
- Ja 
- Nej  
- Ja  
- Ja  
- Ja  
- Nej  
- Ja  
- Nej  
- Ja  
- Ja  
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- Ja  
- Ja  
- Ja  
-  

 
11. Vår Facebook-sida 

- Ja 
- Ja  
- Nej  
- Ja  
- Ja  
- Nej  
- Ja  
- Ja  
- Ja  
- Ja  
- Ja  
- Ja  
- Ja  
- Ja  
- Ja  
- Nej  
- Ja  
-  

  


