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SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2005 
 
 

Utvärdering av Lekis&Plaskis/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 Lekis&Plaskis/Simskolan/ Märkestagningen? 
 
 
 
 
 
2. Vad var dåligt med Lekis&Plaskis/Simskolan/ Märkestagningen? 
 
 
 
 
 
3. Vad var bra med Kiosken? 
 
 
 
 
 
4. Vad var dåligt med Kiosken? Vad saknade du/ni? 
 
 
 
 
 
5. Vad var bra resp. dåligt med skötseln av badplatsen m.m. Vad saknade du/ni? 

 
 
 
 
6. Övrigt 
 
 
 
 
OBS Var vänlig lämna blanketten i kiosken senast fredagen den 30 juli. Tack! 

 
Namn:  ……………………………………………………………………………………. 
 
Telefon, permanent:  …………………………………………… Fritid:  …………………………………… 
 
E-postadress: ………………………………………………………………………….. 
 
för att vi skall ha möjlighet att följa upp åsikter och kommentarer. 
 

Tack för din medverkan! /Styrelsen i Solö Sim-Skoleförening 
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SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2005 - utfallet 
 
 

Utvärdering av Lekis&Plaskis/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 Lekis&Plaskis/Simskolan/ Märkestagningen? 

– Bra och engagerade lärare 
– Barnen fick prova på att få ordentlig vattenvana 
– Jättebra med märkestagningen 
– Uppmuntran av barnen till att lära mer 
– Allt var bra – simlärarna var kanonbra 
– Allt fungerade mycket bra med märkestagningen 
– Strukturerat och organiserat med mycket uppmuntran 
– Mycket bra simlärare, både Uffe och Emelie 
– Mycket engagerad lärare med assistent. Allt bra. 
– Trevlig mottagande. Urgulliga simlärare. De var mycket bra med barnen. Såg alla. Bus och 

lärande i kombination, som uppskattades av både barnen och föräldrarna. Vi upplevde att 
barnen lärde sig väldigt mycket sporrade av att de fick ta märken under hela simskolan. De 
kämpade verkligen och var/är oerhört stolta över sin prestation. 

– Barnen har lärt sig mycket och haft jättekul. Märkestagningen och livräddningen/Röda 
Korsundervisningen var extra bra 

– Fantastiska simlärare som verkligen busade loss med barnen 
– Allt var bra 
– Tack för att ni finns 
– Jättebra lärare. Bra att även märkestagningen är litet skola, så att inte lärandet upphör efter 

simskolan. 
– Simlärarna satsade på varje individ genom uppdelning av barnen i två grupper. Lärarna 

simmade ofta med barnen. Duktiga trevliga lärare. 
– Bra lärare. Mycket stimulans och inget tvång. 
– Bra grupp, bra ledare och bra organiserat 
– Lärarna var bra, barnen hade roligt 
– Duktiga simlärare 
– Mycket bra och motiverade simlärare. De har verkligen sporrat och uppmuntrat eleverna. 
– Bra simlärare. Bra upplägg med två grupper. 
– Bra att det är stor vikt vid livräddning. Bra med all peppning. Lärarna vill verkligen att alla ska 

klara att lära sig simma och/eller ta märken. 
– Bra att man kunde få tips och råd av lärarna och att de var där hela tiden. 
– Att den finns är bra. Vattenlekarna var bra. Välorganiserat. 

 
2. Vad var dåligt med Lekis&Plaskis/Simskolan/ Märkestagningen? 

– Inget dåligt 
– Inget dåligt  
– Badhusdagen var litet rörig pga av väldigt många besökare. Enligt en av badvakterna bör vi 

undvika löneutbetalningsdagar. Kanske ska vi försöka få ut livräddningsdockan till Solö i 
fortsättningen. 

– Inget var dåligt 
–  I Lekis & Plaskis var det för små barn som inte kunde släppa sina föräldrar, vilket innebar att 

många föräldrar var med i vattnet också. Det gjorde det litet svårare att samla till lek i 
barngrupp. 
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– Inget var dåligt 
– Dåligt väder 
– Inget var dåligt 
– Inget var dåligt 
– Vi hade gärna sett att undervisningen hade varat längre, ca 1 timme 
– Inget var dåligt 
– Litet oorganiserat vid ett tillfälle i simskola 
– Inget var dåligt 
– Inget var dåligt 
– För stor spridning i Lekis & Plaskis evad det gäller ålder, vana intresse etc. de mest 

entusiastiska barnen fick vänta mycket. 
 
 

3. Vad var bra med Kiosken? 
– Mycket bra och uppskattat att den finns 
– Trevligt inslag 
– Fanns kaffe och annat 
– Bra utbud. Fantastiskt att kiosken finns under hela treveckorsperioden 
– Bra sortiment för alla åldrar 
– Perfekt sortiment. Goa bullar – cocostoppar. Bra med yoghurt. Fantastiskt billigt. Går det 

verkligen ihop? 
– Det som finns var lagom 
– Bra att det finns både varma och kalla drycker, fikabröd, glass och godis. Yoghurt var bra. 
– Att den finns 
– Bra sortiment och trevlig personal 
– Att den finns 
– Bra utbud. Jättelyxigt med denna service. 
– Att den är öppen, att det går att handla fikabröd, glass, dryck, smågodis 
– Bra med kaffe, dricka, kaffebröd, glass och godis till barnen 
– Vi använder oss inte av kiosken, vi har eget med oss 
– Kiosken OK 
– Bra sortiment och att den var öppen varje dag inkl grillkvällen 
– Bra utbud 
– Utbudet var bra liksom personalen och att den finns 
– Det finns det mesta, personalen är trevlig och det är billigt 
– Trevligt att den finns. Bra priser  
 
 

4. Vad var dåligt med Kiosken? Vad saknade du/ni? 
– Inget dåligt 
– Ev. försäljning av smörgås 
– Inget dåligt 
– Det är bra om det finns möjlighet att handla även för de märkestagare som är sist upp ur 

vattnet. 
– Saknade inget 
– Ev. litet frukt, men det kan vi ta med själva. 
– Det saknades frukt 
– Vet ej, nyttade den väldigt litet 
– Inget dåligt 
– Saknar Aftonbladet/Expressen, smörgåsar 
– Saknar lätt lunchmat, t.ex. korv med bröd. 
– Inget var dåligt 
– Saknar en del godissorter 
– Inget var dåligt 
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5. Vad var bra resp. dåligt med skötseln av badplatsen m.m. Vad saknade du/ni? 

– Vi tycker att det är bra skötsel – rent och snyggt 
– Ingen åsikt 
– Allt väldigt bra. 
– Allt bra 
– Ni sköter den perfekt. Vi saknar inget. Men tänk om rökarna tog hand om sina egna fimpar. 
– Allt bra 
– Mycket välskött. Kan man göra nerfarten i backen mindre gropig? 
– Alltid rent och snyggt, vi saknar inget 
– Saknar inget 
– Bra skötsel, saknar inget. 
– Saknar inget 
– Helt OK 
– Såg bra ut 
– Bra, men gärna även flytbrygga nästa år. Gropig väg ner till badplatsen – påfyllning av sand på 

stranden. 
– Allt bra 
– Badplatsen sköts jättebra. Det är fräscht och snyggt. Vägen är litet för gropig. 
– Jag tyckte att det var jättebra och saknade inget. 
– Välskött och rent. 
 

6. Övrigt 
– Mycket bra att det finns en utomhussimskola 
– Allt var bra + mycket bra lärare 
– Ett jättestort tack till Louise och Nils. Utan ert otroliga engagemang skulle inte Solöveckorna 

vara möjliga. 
– En härlig förening att få vara med i, jättekul att få känna sig delaktig. Ett stort tack till Louise 

och Nils. 
– Ni är urgulliga. Vi gillar er verkligen 
– Mycket bra simlärare 
– Jag önskar start så att det passar färjetiderna från Furusund, 10.10 
– Vi kommer tillbaka nästa år, 2006. Louise och Nils gör ett fantastiskt arbete och håller liv i 

simskolan. 
– Tack och bravo till alla ansvariga som arbetar ideellt  
– Försök att få dessa simlärare även nästa år. Försök att få till en organiserad arbetseftermiddag 

för att beta av en ”att göra lista”. 
– Vill gärna ha tillbaka crawlundervisningen och ett hopptorn/plattform finns givetvis på 

önskelistan. 
 

 


