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Utvärdering	  2014	  målsman	  
209	  deltagare	  

	  

	  

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

	  
Varför/varför	  inte?	  	  

-‐ Mycket	  väl	  anordnat	  och	  bra	  information.	  

-‐ Seriöst!	  Utförlig	  information,	  både	  till	  barn	  och	  föräldrar,	  på	  hemsidan	  och	  i	  utskick.	  

-‐ Fräscha	  lokaler,	  professionellt!	  

-‐ För	  att	  personal/ledare	  känns	  lugna	  och	  trygga,	  med	  stor	  erfarenhet	  av	  den	  här	  typen	  av	  

organisation/arbete.	  	  

-‐ Välordnat,	  mycket	  bra	  personal!	  

-‐ Tydlighet	  vid	  ankomstinfo,	  ordning	  och	  reda,	  tydligt	  schemainnehåll	  för	  veckan	  var	  synligt.	  

-‐ Erfarna	  ledare,	  kändes	  tryggt!	  

-‐ Väl	  arrangerat,	  alltid	  nöjda	  efteråt.	  

-‐ För	  att	  min	  dotter	  känner	  sig	  välkommen	  och	  hemma.	  	  

-‐ Min	  dotter	  har	  varit	  nöjd	  och	  glad	  när	  vi	  har	  hört	  av	  henne,	  så	  då	  kan	  vi	  känna	  oss	  trygga.	  	  

-‐ Bra	  välkomnande,	  bra	  första	  kontakt	  innan	  kollot!	  

-‐ Välordnat!	  

-‐ Bra	  information,	  tydlig.	  Lätt	  att	  få	  reda	  på	  hur	  andra	  haft	  det.	  Bara	  positivt!	  

-‐ Tydlig	  info	  –	  snabba	  svar	  på	  frågor!	  

-‐ Kändes	  som	  ni	  hade	  koll,	  att	  ni	  skickade	  ut	  regler	  innan	  som	  var	  vettiga	  och	  skrivna	  på	  ett	  bra	  

sätt.	  Ni	  kändes	  proffsiga!	  

-‐ Välorganiserat	  och	  trevligt,	  bra	  info	  innan!	  

-‐ Stort	  förtroende	  för	  arrangör!	  

100	   0	  
0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

Ja	   Nej	  



Filmkollo	  2014	  

-‐ Allt	  upplevdes	  som	  välordnat,	  organiserat	  och	  proffsigt!	  

-‐ Fräscha	  rum,	  välvårdat	  hus,	  lugn	  miljö.	  

-‐ Proffsigt	  bemötande	  och	  approach!	  

-‐ Bra	  uppstyrt	  med	  bra	  schema!	  

-‐ Omhändertagande	  och	  trygg	  atmosfär.	  	  

-‐ Både	  ledare,	  program	  och	  lokaler	  ger	  ett	  bra	  intryck.	  

-‐ Det	  var	  bra	  att	  bli	  uppringd	  av	  Maria	  direkt.	  Det	  kändes	  också	  bra	  med	  ett	  telefonnummer	  där	  

man	  kunde	  nå	  en	  vuxen	  under	  veckan.	  

-‐ Informativ	  hemsida,	  bra	  info	  via	  mail	  innan,	  goda	  recensioner.	  

-‐ Känns	  välorganiserat	  och	  att	  jag	  som	  förälder	  blev	  uppringd,	  bra	  med	  personlig	  kontakt.	  

-‐ Bra	  och	  mycket	  info	  innan	  så	  det	  känns	  tryggt!	  

-‐ Vi	  blev	  väl	  mottagna	  direkt	  vid	  ankomst.	  Fina,	  välskötta	  lokaler.	  

-‐ Välordnat	  läger	  med	  rutin	  och	  en	  taggad	  lägerdeltagare!	  

-‐ Bra	  organisation,	  tydligt.	  Bra	  lokaler.	  Öppenhet!	  

-‐ Det	  verkar	  vara	  en	  bra	  harmoni!	  

-‐ Välordnat,	  välorganiserat.	  Ungdomarna	  trivs	  och	  vill	  gärna	  komma	  tillbaka!	  

-‐ Helhetsintrycket	  var	  bra.	  Musik	  och	  välkomnande	  personal.	  Fräscha	  lokaler.	  Trevliga	  övriga	  

deltagare.	  Deltagare	  som	  återkommit.	  

-‐ Bra	  hemsida	  med	  mycket	  info.	  

-‐ Välkomnande	  redan	  ute	  vid	  vägen.	  All	  personal	  presenterade	  sig	  och	  visade	  vägen.	  Bra	  

information.	  Annie	  ringde	  dessutom	  hem	  och	  dubbelkollade	  uppgift	  på	  den	  skriftliga	  

målsmanslappen.	  

-‐ Miljön	  känns	  trygg,	  många	  ledare	  på	  plats.	  Det	  hela	  känns	  seriöst.	  
	  

	  

Hur	  har	  ni	  uppfattat	  personalen/ledarna?	  	  

-‐ Bästa	  tänkbara!!	  

-‐ Bra!	  Dottern	  verkade	  känna	  sig	  trygg	  och	  ha	  förtroende	  för	  ledarna.	  Engagerade	  och	  kunniga.	  

Stor	  eloge	  till	  er!	  

-‐ Mycket	  bra	  och	  hjälpsamma!	  

-‐ Hade	  en	  incident	  med	  dottern	  och	  då	  upplevde	  jag	  stort	  engagemang	  och	  fint	  bemötande!	  :)	  

Professionellt!!	  

-‐ Positiva,	  vänliga	  och	  kompetenta.	  Passionerade.	  

-‐ Jättebra!	  Kändes	  som	  de	  hade	  koll.	  Strukturerat	  och	  ordning.	  Tryggt	  att	  lämna	  sitt	  barn!	  
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-‐ Väldigt	  bra.	  Bra	  kommunikation.	  

-‐ Engagerade	  och	  roliga!	  

-‐ Väldigt	  seriösa,	  trevliga	  och	  pålitliga.	  

-‐ Bra	  arrangemang!	  

-‐ Proffsiga,	  erfarna	  inom	  området.	  

-‐ Superseriösa.	  Engagerade.	  

-‐ Trygga,	  roliga	  och	  kunniga!	  

-‐ Positiva,	  glada,	  stadiga!	  

-‐ Ordningsamma,	  engagerade!	  

-‐ Seriösa!	  

-‐ Engagerade,	  duktiga	  och	  inspirerande!	  

-‐ Positiva,	  inspirerande,	  ansvarsfulla,	  bemötande!	  

-‐ Hjälpsamma!	  

-‐ Ansvarsfulla	  och	  intresserade!	  

-‐ Tillmötesgående,	  ansvarstagande	  och	  engagerande!	  

-‐ Jättebra!	  Kändes	  tryggt	  att	  skicka	  hit	  sitt	  barn/ungdom.	  Professionella!	  

-‐ Verkar	  trevlig.	  Jättebra	  information	  innan!	  Verkar	  måna	  om	  deltagarna!	  :)	  

-‐ Toppen,	  som	  vanligt…	  :)	  

-‐ Det	  känns	  som	  att	  det	  är	  ett	  stort	  engagemang	  hos	  ledarna	  –	  både	  gällande	  film	  och	  

ungdomarna!	  

-‐ Väldigt	  trevliga,	  engagerade,	  vänliga,	  toppen!	  

-‐ Informativa,	  raka,	  engagerade!	  

-‐ Hjälpsamma,	  engagerade,	  duktiga.	  

-‐ Toppklass!	  

-‐ Trygga	  och	  engagerade.	  

-‐ Fantastiskt	  professionella!	  

-‐ Väldigt	  trevliga	  och	  hjälpsamma!	  

-‐ Ledarna	  har	  vi	  uppfattat	  som	  professionella	  med	  hjärtat	  på	  rätt	  ställe.	  

-‐ Trevliga,	  lätta	  att	  kontakta,	  bra	  att	  prata	  med.	  

-‐ Mycket	  engagerade	  ledare	  med	  ett	  genuint	  intresse	  för	  ungdomar.	  Tillgängliga	  för	  både	  

föräldrarna	  och	  ungdomarna.	  

-‐ Jättetrevliga,	  proffsiga!	  

-‐ Fantastiskt	  tillmötesgående!	  
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-‐ Engagerade,	  duktiga,	  inkluderande!	  

-‐ UNDERBARA!	  

-‐ Trygga!	  

-‐ Engagerade	  och	  kunniga!	  

-‐ Väldigt	  bra	  och	  professionella!	  

-‐ Superbra!	  

-‐ Trevliga,	  engagerade!	  

-‐ Tillmötesgående,	  trygga	  och	  proffsiga!	  

-‐ Intresserade,	  engagerade,	  trevliga	  vid	  all	  form	  av	  kontakt!	  

-‐ Mycket	  positiva	  och	  tillförlitliga!	  

-‐ Proffsigt!	  Mycket	  bra!	  

-‐ Bra	  info,	  tydliga,	  flexibla,	  hjälpsamma!	  

-‐ Superbra!	  :)	  Alltid	  lika	  trevliga!	  :)	  

-‐ Ledarna	  verkar	  duktiga	  och	  kunniga.	  Hela	  upplägget	  känns	  seriöst!	  

-‐ Kompetenta	  och	  positiva!	  

-‐ Noggranna,	  trevliga,	  kunniga!	  

-‐ Bara	  positivt!	  :)	  

-‐ Mycket	  bra	  från	  första	  stund	  i	  bland	  annat	  telefon!	  

-‐ Bra,	  engagerade	  och	  omtänksamma!	  

-‐ Mycket	  trevliga	  och	  tillmötesgående!	  

	  

	  

Några	  andra	  synpunkter	  ni	  vill	  dela	  med	  er	  av?	  	  

-‐ Otroligt	  bra	  ledare	  och	  kanonfint	  ställe	  att	  vara	  på.	  Prisvärt!	  

-‐ Underbart	  att	  se	  alla	  filmer	  och	  att	  märka	  att	  de	  har	  haft	  trevligt.	  Ett	  minne	  för	  livet!	  

-‐ Verkar	  ha	  varit	  fantastiskt!	  Bästa	  veckan!	  

-‐ Mycket	  bra	  kvalitet	  på	  filmerna.	  Kul!!	  

-‐ Om	  det	  fanns	  en	  vuxenversion	  skulle	  jag	  genast	  boka!	  

-‐ Verkar	  ha	  varit	  kanonkul!	  Har	  inget	  negativt	  att	  säga!	  

-‐ Ser	  fram	  emot	  2015	  års	  kollo	  -‐	  och	  hade	  gärna	  själv	  varit	  med!	  :)	  

-‐ Vi	  vill	  tacka	  för	  att	  vår	  dotter	  har	  fått	  en	  vecka	  av	  glädje	  och	  nya	  erfarenheter	  till	  sitt	  fortsatta	  

filmskapande!	  

-‐ Verkar	  ha	  varit	  en	  härlig,	  glad	  och	  händelserik	  vecka	  –	  lyckligt	  barn!	  
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-‐ Ni	  gör	  ett	  kanonjobb!!	  Fortsätt	  med	  det!	  

-‐ Bra	  fixat!!	  

-‐ Hoppas	  ni	  fortsätter	  med	  Filmkollo!	  

-‐ Deltagarna	  verkar	  trivas	  alldeles	  förträffligt!!	  :)	  

-‐ Tusen	  tack	  för	  ännu	  ett	  fenomenalt	  Filmkollo	  som	  berikar	  våra	  barn	  med	  massor	  av	  nya	  vänner	  

och	  ny	  filmkunskap!	  

-‐ Vi	  är	  väldigt	  nöjda,	  tack	  för	  i	  år!	  

-‐ JÄTTEKUL	  MED	  FILMKOLLO!!	  

-‐ Tack	  för	  en	  underbar	  vecka	  :)	  

-‐ Allt	  var	  perfekt	  som	  vanligt!	  

-‐ Nöjd	  och	  trött	  son	  som	  åker	  hem	  och	  längtar	  tills	  nästa	  år!	  

-‐ Alltid	  bra	  minnen	  och	  goda	  erfarenheter	  med	  vår	  son	  hem!	  

-‐ Jättebra	  att	  göra	  kollo	  med	  tema	  produktion,	  eftersom	  det	  blev	  lite	  som	  en	  fortsättning	  för	  de	  

som	  varit	  här	  flera	  gånger	  innan!	  

-‐ Tack	  för	  i	  år!!	  Återkommer	  säkert!	  

-‐ Roligt	  att	  se	  resultatet,	  bra	  tillfälle	  att	  träffa	  nya	  människor	  med	  samma	  intresse.	  

-‐ Bra	  med	  busstransportsmöjlighet!	  

-‐ Fantastiskt!	  

-‐ Fint	  med	  det	  personliga	  telefonsamtalet	  efter	  anmälan.	  Tack	  till	  er	  alla!	  

-‐ Maten	  upplevdes	  mycket	  bra!!	  

-‐ Vi	  tackar	  för	  att	  vår	  dotter	  fått	  en	  jätterolig	  vecka!	  

-‐ Det	  här	  var	  verkligen	  en	  toppen-‐upplevelse!	  

-‐ Jättebra	  arrangerat!	  

-‐ Allt	  har	  varit	  toppen	  för	  vår	  dotter!	  

-‐ Tack	  för	  att	  ni	  gör	  detta,	  bland	  det	  bästa	  som	  hänt	  vår	  son!	  

-‐ Tredje	  året	  i	  rad	  och	  varje	  år	  säger	  han	  att	  det	  var	  bästa!	  

-‐ Har	  knappt	  pratat	  med	  min	  dotter	  då	  hon	  inte	  haft	  tid,	  positivt!!	  Tusen	  tack!!	  

-‐ En	  bra	  vecka!	  Fantastiskt	  roligt!	  Finns	  inget	  att	  klaga	  på.	  De	  har	  lärt	  sig	  fantastiskt	  mycket,	  

sonen	  kommer	  med	  stor	  sannolikhet	  att	  komma	  tillbaka	  nästa	  år!	  

-‐ Ni	  sprider	  glädje!	  

-‐ Bara	  positivt!	  Mycket	  prisvärt	  också!	  


