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SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING 2008 
 

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 samling, uppvärmning, positiv stämning och ordning. Bra social träning. 
- Otroligt skickliga, trevliga och pedagogiska lärare som berömde och uppmuntrade eleverna på ett 

fint sätt. 
- En föredömlig barnverksamhet med mycket bra ledare. 
- Mycket bra simlärare och mycket bra aktiviteter och upplägg. 
- Snälla, duktiga, engagerade simlärare. Att det varit samma lärare i flera år är också ett stort plus. 
- Duktiga och pedagogiska lärare. 
- Bra undervisning. Bra trevliga lärare. 
- Inspirerande och motiverande. 
- Entusiastisk och proffsig personal. Bra sätt att börja på – det ska vara kul. 
- Allt! Att alla barn oavsett ålder, blyghet, litet för mycket energi har chansen att få vara med. Ett 

jätteplus för tålamodet hos simlärarna, särskilt Uffes tålamod med aktiva barn. 
- Framför allt de underbara simlärarna! Skriv ett livstidskontrakt med Uffe! 
- Mycket bra lärare. 
- Sanna och Uffe är väldigt engagerade och pedagogiska och lugna med barnen. Undervisningen är 

på barnens villkor. Sanna och Uffe var duktiga på att se vad barnen klarade av. 
- Allt var bra, härligt att värmen kom, vattentemperaturen steg! Två härliga och duktiga simlärare! 
- Jättebra lärare!  
- Bra att det finns möjlighet att få gå i simskola i ”riktigt” vatten och inte i bassäng. Både Uffe och 

Sanna gjorde ett fantastiskt bra jobb. 
- Bra lärare, ordning och lek kombinerat i simlek – mycket populärt. Vår son har drömt om 

simskolan. 
- Bra uppvärmning med lekar, roligt för barnen. Duktiga simlärare, som tar sig tid för att 

uppmärksamma varje barn. Fantastiskt duktiga lärare med genomtänkt undervisning. Roligt för 
barnen, leenden och stjärnögon. 

- Simlärarna, upplägget. 
- Duktiga lärare. Engagerade.  
- Underbara, peppande lärare. 
- Simlärarna Sanna och Uffe. 
- Simlärarna var toppen. Bra kompisanda mellan barnen. 

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

- Viktigt att hålla igång i vattnet de kalla dagarna. Så litet väntan som möjligt. 
- För många elever i Sköldpaddorna gjorde vår son otrygg i vattnet (inte på land). När mamma och 

pappa stod med i vattnet eller på bryggan gick det också bra. 
- För stora grupper -> dålig individuell uppmärksamhet speciellt 1:a veckan. Vår son gjorde alla 

övningar i luften i stället för i vattnet och ingen såg. Vår dotter blev skrämd av brist på ögonkontakt 
på det djupa och har tagit drastiska steg bakåt i vattenvana på djupt vatten. Det kommer att ta veckor 
att komma över, är jag rädd. 

- Ingenting förutom vädret de 2 första veckorna… 
- Inget, men fler idéer om hur man lär sig att dyka tas tacksamt emot. 
- Ingenting. 
- Kändes litet otryggt några gånger, då vår son var på djupt vatten. 
- Inget. 
- Ingenting. Eventuella bister kan endast skyllas på vädret eller deltagarna själva. 
- Inget. 
- Utan anmärkning. 
- Inget. 
- Kanske att det varit litet för många barn i gruppen. Det blev lätt litet rörigt. 
- Vädret och det kalla vattnet. 
- Inget. 
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- Inget. 
 
3. Vad var bra med Kiosken? Utbud – service – kvalité - priser mm 

- Ibland litet sena…. Ingen mjölk. Men supergoda bakverk. Och bra service/trevliga! 
- Bra priser. Skulle önska litet ”nyttigt” utbud också (men det styr väl vi föräldrar, som kanske kan 

bidra med frukt, smoothies etc. ?) 
- Framförallt att den har funnits. Den bidrar till trivseln. Utbudet etc. har räckt till för vår del. 
- Bra! 
- Allt var bra! 
- God glass, trevlig personal. 
- Allt är bra. 
- Gott bröd, bra priser, allt bra. 
- Bra glasspriser, bra att kiosken finns över huvud taget!! 
- Bra att den finns. 
- Extra plus för den varma chokladen. Trevliga tjejer som jobbade. 
- Allt. Lagom utbud och underbart låga priser. 
- Allt var bra, humana priser. 
- Stor variation, punktlighet, trevligt, gott! Uppskattat! 
- Jättebra, duktiga tjejer, som jobbat där! Hög servicenivå och kvalitet. Folk gillar verkligen 

hembakat! 
- Trevlig personal. Bra priser! 
- Bra pris. Trevlig personal. 
- Bra priser. Bra kvalitet. Trevliga tjejer. Kiosken är viktig. 
- Jättebra priser, fräscht, gott och bra utbud. Trevlig personal i kiosken.  
- Allt, trevlig personal. 
- Service och kvalitet. 
- Det är jätteskönt att det finns en kiosk och tjejerna som skött den har varit toppen. 
- Allt var bra! 
- Trevliga flickor. Bra utbud. 

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

- Se ovan, d.v.s. skulle vilja ha ett nyttigare alternativ i utbudet för att kunna handla varje dag med 
gott samvete. 

- Tycker att det skulle säljas yoghurt i bägare och frukt. 
- Skulle vara underbart om det fanns mackor och frukt också! 
- Jag saknade frukt. 
- Ingenting. 
- Inget dåligt. 
- Inget. 
- Ingenting! 
- Inget. 
- Utan anmärkning. 
- Inget var dåligt. 
- Frukt saknas. 
- Inget. 
- Inget. 

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

- Rent och snyggt! 
- Jag tyckte att det var jättebra skötsel av badplatsen. 
- Det verkar som om badplatsen har skötts på ett bra sätt. Utmärkt att man tog tag i problemet med 

kanadagässen direkt. 
- Fin stämning och fint. 
- Saknar inget! Allt var bra! 
- Fin sandbotten på grunda delen. 
- Bra med parkeringsplatsen. 
- Skötseln är bra. 
- Jättebra med fågelskrämmorna! Känns fräscht och fint. 
- Bra fixat med gåslorten i början. Många hjälptes åt. 
- Rent och snyggt. 
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- Helt OK. Om man ska skriva en önskelist vore ju ett hopptorn inte helt fel. 
- Allt. 
- Bra att stanniolbanden sattes upp för att förhindra fågelskiten bra att krattor och andra tillbehör 

fanns framme, möjlighet finns då till allmän hjälp at kratta upp lorten. 
- Allt var bra! 
- Rent, snyggt och bra planerad. Vi saknade inget. 
- Bra. 
- Bra att gräset är klippt, trevligt, bra med staketet mot bilparkeringen 
- Badplatsen var fint städad. Gåsbajset försvann i ett nafs. 
- Fin plats. Allting rent. 
- Att allt är så rent och snyggt. 
- Rent och fint varje dag, allt som behövs finns. Lyxigt med kiosk, så att man slipper packa fika. 
- Allt OK. Bra med gåsstängsel. 

 
 
 

6. Vad var dåligt med skötseln av badplatsen m.m? Vad saknade du/ni?  
- Någon dag i början var toaletten litet översvämmat på golvet. Letade efter rengöringsartiklar men 

fann inga. 
- Möjligen skulle litet sly kunna tas bort längs vägen ner till badplatsen, då skulle det bli lättare att se 

om någon bil är på väg ner. 
- Parkeringen 1 gång, ha ha! 
- Luktade illa på toa de första dagarna. Doftspray?  
- Ingenting. 
- Inget. 
- Inga brister. 
- Inget. 
- Litet målarfärg på kiosken! 
- Inget. 
- Inget. 

 
7. Övrigt 

- Skulle man kunna organisera anmälan/betalningsproceduren till att bli effektivare? Kändes litet som 
köandet i det forna Öststaterna….. 

- Vi återkommer definitivt nästa år, barnen tycker att det har varit jätteroligt. 
- Tredje året i rad och ni är bara bäst! 
- Vi är jättenöjda. 
- Underbart att denna simskola i utevatten finns! Tack, tack och åter tack! 
- Bra med planscher och information gällande nödläge och märkesuppgifter. Kanske mer 

undervisning gällande nödlägen även dr vi vuxna kan vara med och lyssna.  
- Ett härligt gäng, som gör detta möjligt varje år! 
- Vi hoppas komma tillbaka igen nästa år. 
- Kommunen borde rusta upp omklädeshytterna. 
- Tack för alla insatser. 

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

- Absolut! Fräscha till dasset t.ex. Vet inte huruvida det går att sätta upp spegel och dylikt, kanske det 
blir vandaliserat eller stulet. Vad tror ni? 

- Det här har varit vårt första är och det är litet tveksamt om vi har något att bidra med i nuläget, vi får 
återkomma om något eller senare år. 

- Jag kan städa och måla om i hytterna. 
- Sponsra kiosken med frukt, kanske. 
- Ska försöka. 
- Baka. 
- Eventuellt, det beror på vad det behövs hjälp med. 
- Vi ställer gärna upp (och har flera gånger planerat det) med olika åtgärder – städning, röjning etc. 

Tyvärr råkar småbarnsfamiljer ofta i tidsnöd. 
- Tyvärr inte. 
- Jag kan baka till kiosken. Kanske kan en lapp sättas upp, där det står vad som behöver göras. På en 

sådan kan man sedan kryssa i och anmäla sig. 
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- Ja! Vi kan koppla ström och baka varje år. 
- Röjning av träd och sly. Snickeriarbeten. Städning av badplatsen på våren.  
- Ja, det kan vi. 
- Baka bullar någon gång/dag. Måla kiosken. 
- Javisst, i mån av tid. 
- Absolut, men vet inte vad som behövs. 
- Svårt då vi bor utomlands. Eventuellt baka till kiosken. 

 


