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

	  
Varför/varför	  inte?	  	  

-‐ Välordnat,	  bra	  förhandsinfo,	  fint	  bemötande,	  fantastiska	  lokaler.	  Kul	  med	  facebooksidan.	  

-‐ Ledarna	  verkade	  seriösa.	  Fint	  hus	  och	  trevlig	  miljö.	  	  

-‐ För	  att	  det	  kändes	  ordentligt	  planerat	  och	  strukturerat,	  samt	  att	  ni	  hade	  mycket	  info	  att	  ta	  

del	  av	  på	  hemsidan.	  

-‐ Proffsiga,	  sociala	  ledare.	  Bra	  på	  att	  ta	  ungdomar.	  

-‐ Alla	  är	  positiva	  och	  allt	  känns	  enormt	  uppstyrt.	  

-‐ Verkade	  välorganiserat	  och	  med	  ett	  genomarbetat	  koncept.	  

-‐ Känns	  som	  om	  det	  är	  ordning	  och	  reda,	  och	  hela	  kollot	  ger	  ett	  bra	  intryck.	  

-‐ Proffsigt,	  strukturerat	  och	  väl	  arrangerat.	  	  

-‐ Det	  verkade	  vara	  ett	  välordnat	  kollo.	  Dels	  beroende	  av	  första	  intrycket	  på	  plats,	  dels	  efter	  

att	  ha	  sett/läst	  om	  det	  på	  nätet.	  

-‐ Trevligt	  välkomnande,	  fräscht	  boende,	  ser	  professionellt	  ut.	  

-‐ Har	  känts	  väldigt	  tryggt	  att	  lämna	  mitt	  barn	  på	  era	  läger.	  

-‐ Har	  varit	  här	  tidigare	  och	  växt	  som	  person	  och	  trivts	  mycket	  bra.	  

-‐ Omsorgen	  om	  och	  engagemanget	  i	  ungdomarna	  och	  deras	  gemensamma	  intresse	  är	  

fantastiskt!	  
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Hur	  har	  ni	  uppfattat	  personalen/ledarna?	  	  

-‐ Mycket	  välkomnande	  och	  öppna.	  Förtroendeingivande.	  

-‐ Engagerade,	  lyhörda,	  trevliga,	  intresserade.	  

-‐ Bra!	  Proffsiga	  och	  sociala.	  Bra	  på	  att	  ta	  ungdomar.	  

-‐ Trevlig	  personal!	  

-‐ Hjälpsamma	  och	  tydliga.	  

-‐ Trygga	  och	  bra.	  

-‐ Proffsiga	  och	  kunniga.	  

-‐ Bra,	  seriösa,	  proffsigt	  mottagande	  vid	  inskrivning.	  Personligt	  engagemang	  

	  när	  dottern	  fick	  hemlängtan.	  Känns	  skönt	  för	  ”orolig”	  förälder.	  TACK!	  

-‐ Positivt,	  hjälpsamma.	  

-‐ Bra	  och	  lugna.	  Inspirerande!	  

-‐ Engagerade,	  mycket	  trevliga	  och	  kunniga.	  

-‐ Seriösa,	  trevligt	  bemötande.	  

-‐ Engagerade,	  väl	  förberedda.	  

-‐ Toppen!	  

-‐ Mycket	  kompetenta	  och	  trovärdiga.	  

-‐ Mycket	  duktiga	  och	  goda	  ledare	  för	  ungdomar.	  

-‐ Bra,	  kunniga	  och	  trygga.	  Bra	  bemötande!	  

-‐ Positiva,	  underbara	  med	  pondus.	  Kunniga	  och	  otroligt	  engagerade!	  

-‐ Trevliga	  med	  ordning	  och	  reda	  som	  fokus.	  

-‐ Bra!	  Vi	  blev	  väl	  bemötta	  när	  vi	  kom,	  mycket	  positivt	  med	  handslag	  och	  	  

namnpresentation.	  Känns	  tryggt!	  

-‐ Proffsiga!	  

-‐ Bra	  och	  tydlig	  information,	  tillmötesgående	  och	  hjälpsamma.	  

-‐ Positiva	  och	  informativa.	  

-‐ Kanonbra!	  

-‐ Fantastiskt	  stöd	  då	  min	  son	  blev	  dålig!	  

-‐ Positiva,	  lätta!	  

-‐ Bra,	  engagerade,	  drivna.	  

-‐ Helt	  underbara	  människor	  tycker	  jag.	  

-‐ Trevliga,	  kompetenta,	  avslappnade.	  
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Några	  andra	  synpunkter	  ni	  vill	  dela	  med	  er	  av?	  	  

-‐ Tror	  och	  vet	  att	  det	  varit	  en	  jättelyckad	  vecka!	  Tack!	  

-‐ Fortsätt	  med	  det	  ni	  gör!	  

-‐ Att	  få	  se	  och	  höra	  hur	  kul	  vårt	  barn	  har	  haft	  det	  är	  betyg	  nog,	  en	  mycket	  bra	  och	  lärorik	  

vecka.	  Tack!	  

-‐ Återkommer	  gärna!	  

-‐ Vi	  är	  helnöjda!	  

-‐ Ni	  verkar	  ha	  varit	  riktigt	  bra	  ledare.	  Lagom	  guidning,	  tydlighet	  och	  samtidigt	  tillåtande.	  

Känns	  bra!	  

-‐ Jättebra	  kollo!	  

-‐ Uppfattning	  är	  att	  det	  har	  varit	  lärorikt,	  bra	  mat	  (viktigt)	  och	  ledarna	  verkar	  haft	  koll.	  

-‐ Fin	  anläggning.	  Bra	  bemötande.	  

-‐ Jättekul	  att	  detta	  finns.	  Har	  verkligen	  letat	  efter	  något	  sådant	  till	  min	  son.	  Synd	  att	  det	  är	  

lite	  långt	  bort	  men	  det	  får	  gå.	  Han	  lär	  komma	  tillbaka!!!	  

-‐ Fortsätt	  på	  samma	  sätt!	  :)	  

-‐ Trevligt	  kollo!	  Bra	  svar	  från	  personal	  via	  mailkontakt	  före	  kollot.	  Nöjd	  son!	  

-‐ Kul	  att	  ni	  finns!	  

-‐ Sonen	  var	  här	  för	  tredje	  året	  i	  rad.	  Han	  har	  alltid	  trivts	  bra,	  så	  även	  i	  år.	  

-‐ Stort	  tack	  för	  en	  kanonvecka!	  

-‐ Kul	  koncept,	  annorlunda	  läger.	  

-‐ Tack	  så	  mycket!	  Min	  son	  har	  stortrivts!	  

-‐ Ett	  kanonbra	  initiativ!	  :)	  

-‐ Tack	  för	  tredje	  gången!	  Kommer	  att	  rekommendera	  er	  till	  alla	  intresserade.	  

-‐ Dottern	  verkar	  mycket	  nöjd	  och	  glad!	  Vill	  tillbaka!	  

-‐ Vackerts	  hus,	  fint	  läge,	  rent	  och	  snyggt!	  

-‐ Vi	  ses	  nästa	  år!	  <3	  

-‐ Bra	  initiativ	  för	  film/teater-‐intresserade	  ungdomar.	  

-‐ Riktigt	  bra	  genomfört!	  

-‐ Kul	  med	  ett	  läger	  som	  vänder	  sig	  till	  tonåringar.	  Jätteroligt	  för	  min	  son	  att	  få	  en	  inblick	  i	  

filmens	  värld!	  

-‐ Tack	  för	  en	  bra	  vecka!	  

-‐ Bra	  mottagande	  vid	  lämnandet	  av	  barnen.	  Fantastiskt	  bra	  vecka!!!	  
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-‐ Trevligt	  att	  sådana	  här	  läger	  ordnas,	  välorganiserat	  och	  bra!	  Blev	  överraskad	  över	  att	  det	  

var	  så	  genomtänkt	  och	  bra!	  

-‐ Ser	  ut	  att	  vara	  ett	  bra/professionellt	  program.	  Fint	  boende!	  

-‐ En	  jättebra	  vecka	  där	  deltagarna	  har	  fått	  en	  chans	  att	  göra	  det	  de	  vill.	  

-‐ Roligt	  att	  ni	  gör	  detta!	  

-‐ Jättekul	  initiativ,	  bra	  att	  barnen	  har	  roligt	  och	  samtidigt	  lär	  sig	  något.	  

-‐ Vi	  är	  väldigt	  nöjda	  och	  vår	  dotter	  verkar	  ha	  haft	  det	  mycket	  bra!!!	  

-‐ Är	  mycket	  nöjd	  på	  alla	  plan.	  Keep	  it	  up!	  

	  


