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Utvärdering	  2012	  -‐	  målsman	  
145	  deltagare	  

	  
Kändes	  det	  tryggt	  att	  lämna	  era	  barn	  på	  kollot?	  (%)	  

	  
Varför/varför	  inte?	  

-‐ Välorganiserat!	  Info	  var	  mycket	  bra.	  Kändes	  som	  där	  finns	  mycket	  erfarenheter/kompetens	  

att	  jobba	  med	  barn/ungdomar	  hos	  ledare.	  

-‐ Fräscht,	  rent	  och	  snyggt.	  Bra	  mottagande.	  Fin	  miljö,	  många	  ledare.	  Allt	  kändes	  mycket	  bra.	  

Fina	  lokaler.	  

-‐ Allt	  verkade	  väldigt	  välplanerat,	  bra	  förhandsinformation	  och	  ledarna	  ingav	  förtroende.	  

-‐ Informationen	  på	  hemsidan	  var	  mycket	  bra.	  Intrycket	  när	  vi	  lämnade	  var	  skönt.	  Fin	  miljö	  

med	  lokaler	  och	  natur.	  Välkomnande	  ledare.	  	  

-‐ Välordnat,	  mycket	  info	  innan	  kollot.	  Gediget	  program.	  Seriöst	  och	  skojigt	  i	  en	  härlig	  

blandning.	  	  

-‐ Bra	  organisation	  och	  bra,	  stabila	  ledare.	  Bra	  att	  det	  finns	  ledare	  dygnet	  runt	  tillgängliga.	  

-‐ Mottagandet.	  Att	  alla	  ledare	  var	  så	  tillgängliga	  när	  man	  kom.	  Plus	  snabb	  telefonkontakt	  

efter	  anmälan	  +	  mail.	  

-‐ Bra	  lokaler,	  bra	  personal,	  bra	  schema.	  

-‐ Ordning	  och	  reda	  samt	  varm	  miljö.	  

-‐ Det	  verkade	  mycket	  välordnat.	  Bra	  bemötande.	  

-‐ Miljön	  kändes	  trygg,	  allting	  var	  i	  ordning,	  rent	  och	  fint.	  

-‐ Verkar	  roligt	  och	  seriöst.	  

-‐ Ute	  på	  landet.	  Tydligt	  schema	  och	  aktiviteter.	  Tydligt	  förhållningssätt	  (såsom	  jag	  

uppfattat).	  

-‐ Trygga	  och	  erfarna	  ledare.	  Bra	  kontakt	  med	  deltagare.	  Fin,	  välordnad	  miljö.	  Bra	  info.	  

-‐ Vi	  fick	  ett	  varmt	  välkomnande,	  bra	  information.	  
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Hur	  har	  ni	  uppfattat	  personalen/ledarna?	  

-‐ Mycket	  positivt.	  Ordning	  och	  reda	  men	  samtidigt	  mycket	  glädje	  och	  inspiration.	  	  

-‐ Engagerade,	  ansvarstagande,	  seriösa.	  

-‐ Det	  första	  intrycket	  per	  telefon	  kändes	  väldigt	  positivt.	  Bemötandet	  på	  plats	  var	  trevligt,	  

viktigt	  att	  få	  tid	  till	  möte	  och	  avlämnande.	  Alla	  var	  öppna	  och	  måna	  om	  att	  ge	  information.	  

-‐ Trygga	  och	  erfarna	  ledare.	  Bra	  kontakt	  med	  deltagare.	  	  

-‐ Trevliga,	  omtänksamma,	  ”kompisar”.	  Man	  ser	  att	  ungdomarna	  har	  gillat	  både	  kollo	  och	  

ledarna.	  

-‐ Positiva,	  kunniga	  och	  stabila.	  

-‐ Professionell,	  engagerad,	  mycket	  trevligt	  bemötande.	  

-‐ Mycket	  sympatiska,	  vänliga,	  hjälpsamma.	  

-‐ Vi	  fick	  mycket	  stort	  förtroende	  för	  ledarna.	  

-‐ Exemplarisk.	  Jättebra	  och	  supertrevliga.	  

-‐ Fantastiskt	  bra,	  proffsigt	  och	  ordentligt.	  	  

	  

Några	  andra	  synpunkter	  ni	  vill	  dela	  med	  er	  av?	  

-‐ Vi	  är	  jättetacksamma	  att	  vår	  son	  har	  fått	  delta	  i	  filmkollot.	  Det	  kommer	  att	  betyda	  mycket	  

för	  honom	  under	  året	  som	  kommer,	  både	  socialt	  och	  filmskaparmässigt.	  =)	  TACK!	  

-‐ Att	  få	  vara	  på	  ”läger”	  med	  andra	  som	  delar	  intresset	  film	  med	  allt	  vad	  det	  innebär	  har	  varit	  

toppen	  för	  min	  son.	  

-‐ Vacker	  byggnad.	  Bra	  upplägg.	  

-‐ Vi	  är	  mycket	  nöjda	  och	  kan	  rekommendera	  detta	  till	  andra.	  

-‐ Vi	  tror	  att	  vår	  dotter	  växt	  mycket	  av	  att	  vara	  iväg	  på	  detta	  läger.	  Hon	  verkar	  ha	  trivts	  

jättebra	  och	  har	  säkert	  lärt	  sig	  mycket!	  

-‐ Alla	  ledare	  har	  gjort	  ett	  superjobb	  som	  uppskattats	  och	  gett	  framtida	  minnen.	  

-‐ Min	  dotter	  är	  lyrisk!	  =)	  

-‐ Proffsigt	  strukturerat	  och	  välorganiserat	  (som	  vi	  föräldrar	  uppfattat,	  även	  via	  dottern	  som	  

haft	  toppenkul	  från	  första	  dagen!).	  

-‐ Tredje	  året	  nu.	  Enligt	  min	  son	  –	  det	  bästa	  hittills!	  

-‐ Roligt	  med	  nya	  ting	  att	  lära	  sig	  i	  år.	  Nu	  blir	  det	  ledset	  barn	  i	  en	  vecka	  efter	  hemkomst	  och	  

ett	  år	  av	  längtan	  till	  nästa	  kollosommar.	  Tack!	  	  

-‐ Roligt	  att	  läger	  som	  dessa	  finns	  –	  tror	  de	  fyller	  ett	  allt	  större	  behov.	  Kul	  att	  de	  är	  för	  

ungdomar	  upp	  till	  18	  år.	  Känns	  härligt	  att	  få	  tipsa	  andra	  –	  alla	  blir	  så	  intresserade	  som	  

man	  talar	  med.	  Tack!!	  <3	  
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Var	  informationen	  innan	  kollot	  tillräcklig?	  (%)	  
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