Filmkollo 2015

Utvärdering 2015 målsman
284 deltagare

Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%)
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Varför/varför inte?

-

Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

-

Skön atmosfär. Bra välkomnande.

-

Välorganiserat. Man visste ju det mesta innan.

-

Ni brydde er och tog tag i saker. Verkade som om ni hade koll. :)

-

Bra info, bra referenser på nätet.

-

Min dotter har varit på två läger tidigare och informationen från er har vart toppen, både via nätet
och per telefon.

-

Absolut!

-

Det fanns mycket information på internet inklusive filmer från tidigare läger.

-

Bra mottagande, presentation. Ordning, schema klart. Fina lokaler.

-

Ja, proffsigt bemötande!

-

För att personalen var så goa och trevliga.

-

Variation, tryggt och proffsigt och roligt ledarskap.

-

Det verkar vara seriöst med allt, både filmning och ta hand om ungdomarna.

-

Kändes proffsigt med bra värderingar.

-

Verkar vara seriöst och välplanerat med kunnig personal.

-

Bra bemötande innan och när vi lämnade.

-

Verkade väldigt seriöst.

-

Ja, det är tryggt. Ordning och reda. Mycket goda erfarenheter från tidigare läger.
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-

Kände sig välkommen!

-

Finare anläggning än förväntat! Fräscht och gott om utrymme. Toppen att barnen fick riktiga sängar!

-

Många ledare på plats!

-

Kändes välkomnande när vi kom för att lämna vår dotter.

-

Allt gav ett seriöst intryck!

-

Bra första intryck! Informativ och vänlig personal. Fina lokaler också.

-

Bra info. Välorganiserat!

-

Bra med info om schemat, både för oss och deltagaren.

-

Ni inger trygghet!

-

Ledarna verkade ha koll och rutin. Lugnt. Många ledare.

-

Välstrukturerat och välplanerat, toppen!!

-

Vi tyckte som föräldrar att mottagandet var mycket proffsigt. Och uppstarten med ungdomarna
kändes också väldigt genomtänkt och planerat!

-

Kändes väldigt tryggt!

-

Maria svarade på alla frågor och löste barnens skjuts genom att ställa upp.

-

Alla tog emot och presenterade sig. Fräscha lokaler och lugna omgivningar.

-

Bra information innan, möjlighet att ha kontakt både med barnet och personal. Underbart
välkomnande!

-

Kändes väl genomtänkt och väl genomfört tidigare av tidigare föräldrars bedömning.

-

Mycket väl mottagna. Väl förberett. All personal visste vad de skulle göra. Leende, glada,
välkomnande!

-

Allt är så välordnat!

-

Känns att de blir omhändertagna.

-

Tryggt för att det är alkoholförbud, regler att skriva på innan, koll på eventuell medicin.

-

Vårt barn var med förra året och då visste vi att det fungerar alldeles utmärkt.

-

Tydligt välkomnande och späckat schema!

-

Det måste vara ett gott betyg när man vill åka för tredje gången!

-

Fick ett positivt och seriöst intryck, både i förväg och när jag lämnade sonen.

-

Bra info på nätet och toppeninfo av Maria! All kontakt med er har bidragit. Allt känns genomtänkt!

-

Hög klass och kvalité och bemötande personal. Fantastiska lokaler!
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Hur har ni uppfattat personalen/ledarna?

-

Jättetrevliga och erfarna!

-

Mycket positiva och bra service.

-

Trygga och professionella. Kanon! :)

-

Ansvarstagande och intresserade

-

Mycket trevliga och välkomnande. Alla verkar trivas med vad de gör.

-

Jättebra och proffsiga. Upplever ett pedagogiskt upplägg.

-

Duktiga och bra på alla sätt :)

-

Mycket bra bemötande och mottagande. Proffsigt!

-

Bra! Lätt att få kontakt både innan och under veckan.

-

Mycket entusiastiska och positiva.

-

Positiva och kreativa!

-

Duktiga, snabba på att svara på frågor och hjälpa till, engagerade!

-

Vi tycker att det är mycket bra. Vår son är här för tredje året vilket vi tycker är ett bra betyg.

-

Bra, seriösa, tillmötesgående och lösningsfokuserade.

-

Mycket proffsiga och tillmötesgående. Varm, välkomnande känsla när vi anlände :)

-

Mycket seriösa och måna om att barnen skulle trivas och att vi som föräldrar skulle känna att vi
lämnade barnet i trygga händer. Tack för det!

-

Engagerade, driftiga.

-

Bara positivt!

-

Tillmötesgående, framåt och trevliga!

-

Ansvarsfulla, positiva och inspirerande!

-

Jättebra som vanligt!

-

Mycket kompetenta, omhändertagande och roliga.

-

Engagerade och ansvarsfulla!

-

Förträffliga!

-

Trevliga och engagerade!

-

Snälla, proffsiga och trevliga!

-

Mycket bra och seriöst. Engagerade.

-

Trevliga och glada. Tillmötesgående. Förtroendeingivande. Entusiastiska.

-

Engagerade, populära.

-

Trevliga, professionella, har koll på läget.

-

Fantastiska, otroligt duktiga!

-

Positiva, trevliga att ha att göra med.

Filmkollo 2015

-

Mycket bra. Lätt att få tag på och väldigt stöttande och hjälpsamma.

-

Proffsiga o varma.

-

Trygga, glada, tillmötesgående

-

Positiva, hjälpsamma

-

Har bara sett er idag, ni ger ett bra intryck. Glada, lagom stränga (haha) och det verkar som om
ungarna gillar er!

-

Proffsigt! Vi är väldigt nöjda med allt.

-

Trevliga och informativa!

-

Trevliga, tillmötesgående, professionella

-

Bra, gav ett seriöst och förtroendeingivande intryck

-

Väldigt gulliga och omhändertagande. Intresserade av sitt uppdrag!

-

Jättebra! Proffsiga! Tillgängliga! Lugna!

-

Positivt! Trevliga & tillmötesgående!

-

Fantastiska! Varma och engagerade.

-

Mycket entusiastiska, kunniga och supertrevliga!

-

Organiserade och ansvarsfulla. Bra och snabb återkoppling.

-

Glada och motiverade!

-

Underbara, proffsiga och tillmötesgående. Svar på alla frågor och snabb korrespondens.

-

Mycket trevliga och drivna. Bra ledarskap är intrycket.

-

Engagemang, driv och glädjespridare!

-

Fantastiskt trevliga, lätt att ta kontakt med före kollo också.

-

Väldigt trevliga och proffsiga. Första intrycket var mycket förtroendeingivande och det är viktigt.

-

Fantastiskt trevliga, öppna unga människor.

-

Mycket bra! Bra info samt bra organiserat vid inskrivningen första dagen! Trevliga, lyhörda, glada!

-

Mycket bra. Alltid snabb återkoppling.

-

Proffsiga, varma, vänliga, engagerade!

-

Tillmötesgående, positiva, kunniga, intresserade!

-

Mycket välplanerat och ”proffsigt” mottagande vid ankomst.

-

Fantastiskt bra!

-

Professionellt bemötande!

-

Bra på alla sätt!

-

Mycket trevliga och omtyckta. Pedagogiska.

-

Fantastiska, trevliga och öppna.
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Några andra synpunkter ni vill dela med er av?

-

Min dotter har haft en fantastisk vecka! :)

-

Vi är lika nöjda som tidigare år. Och framförallt… vår dotter är jättenöjd och haft fantastiskt roligt i år
igen!

-

Väldigt kul för ungdomarna!

-

Tack för en fantastiskt givande och rolig vecka!

-

Vår dotter verkar glad och nöjd med veckan. Mycket bra filmer som vi fått ta del av. Suveränt!

-

Hoppas ni fortsätter och utvecklar Filmkollo under många år framåt!

-

Allt verkar välorganiserat med ordning och reda. Tack!

-

Verkar ha varit kul och lärorikt!

-

Suveränt upplägg!!!

-

Barnen verkar ha haft galet roligt, vilket var viktigast! Tack!

-

Ni verkar haft en kanonvecka :) Stort tack till er alla.

-

Tack för en bra verksamhet!

-

Hoppades att det skulle kännas lika bra som jag hoppades när jag läst infon på nätet och talat med
lägerchefen över telefon… Detta har verkligen överträffat mina förväntningar! Stort tack! :D

-

Bra upplägg. Trevlig plats. Fina lokaler. Roligt med ett kreativt kollo!

-

Fortsätt med detta!!! Utvecklar ungdomarna positivt och stärker deras självförtroende :)

-

Hoppas fler får möjlighet att pröva er verksamhet. TACK!

-

Tack för en kanonvecka, den lever vår son länge på!

-

Bra upplägg och genomförande!

-

Tack för denna fantastiska upplevelse för ungdomarna.

-

Tydlig info, bra ledare, tredje året!

-

Bara tacksamma över att ni gett min dotter ett minne för livet!

-

Bra start på sommarlovet!!

-

Vi kommer nästa år igen!

-

Tack för ett fantastiskt kollo!

-

Bra jobbat, han kommer tillbaka nästa år!

-

TACK SÅ MYCKET!

-

Vår dotter vill komma tillbaka och det är ett super betyg till er!

-

Bra med buss från Grästorp!

-

Superfint arrangerat, ordning och reda :) Stort plus för i stort sett allt.

-

De verkar ha haft det jätteroligt och lärt sig massor!

-

Bra organiserat, fantastiska ledare. Galet roligt! Galet bra!
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-

Stort tack – vi ses igen!

-

Bara positivt! Nöjd och lycklig son!

-

De verkar haft mycket roligt då vår son inte haft ”tid” att ringa hem så ofta som vi önskat. Men det är
bara positivt! Bra jobbat av all inbland personal!

-

Det verkar ha varit ett väldigt roligt och kreativt läger. Finns motsvarande för vuxna? :D

-

Mycket nöjda <3

-

Tack för allt engagemang!

-

Varmt tack för fantastiskt fint anordnat kollo! Nästa år kommer alla tre syskon! :)

-

Allt bara bra!!! Vi är så glada att ni finns!

-

Verkar vara mycket bra organisation och alla barnen verkar nöjda och glada. Tack!!

-

Vi har varit supernöjda och vår dotter har tyckt att kollot varit toppen! Tack för denna vecka, vi
återkommer garanterat! :D

-

Jättekul och genomtänkt upplägg!

-

TACK <3

-

Välorganiserat!

-

Det kommer fler barn från denna familj framöver!

-

Fortsätt på samma väg, ni är toppen!

-

Väldigt bra att man i sammanhanget knyter film till värdegrunds- och samhällsfrågor. Keep up the
good work!

-

Såå roligt att kunna komma tillbaka!

-

Proffsigt och bra! Kan verkligen rekommendera till andra!

-

Mycket hög nivå, kvalité, toppenbra!!!

-

Fortsätt i samma stil!

-

Blev mycket imponerad av filmerna. Tycker allt var mycket bra, över förväntan!

-

Supernöjd son som deltagit och supernöjda föräldrar! :)

-

”Vill inte åka hem” kom det redan efter någon dag på lägret. Bra jobbat!

-

Hoppas ni fortsätter att driva detta fina Filmkollo så fler får chansen!

-

Väldigt trevligt att detta finns och roligt med filminriktningen!

-

Proffsigt! TACK!

-

Bra jobbat!

-

Återkommer gärna igen!

-

Bra idé och fint att ni jobbar med värdegrund. Toppen! Tack för en toppenvecka för min son!

