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Utvärdering från målsman
171 svar, 418 deltagare

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

-

Dottern kände sig välkommen och uppmärksammad!

-

Inte minsta oroskänsla, och då är jag ändå en hönsmamma! Förtroendet från personalen, läget i
skogen, utformningen av lokalerna. En mix av bara positiva intryck gav mig en god känsla!

-

Vår dotter var med för andra året i rad så upplägget var bekant. Allting är väl planerat och alla
ledare är engagerade och omtänksamma.

-

Väldigt bra uppstyrt på avlämningen. Folk som visade till rätta överallt. Bra upplägg på
avslutningen.

-

Väldigt tryggt. Bra ordning och reda, fräscha lokaler, bra läge "på landet".

-

Bra känsla och välkomnande!

-

Vi tyckte det såg rent och snyggt ut i lokalerna, ”ordning och reda” och väldigt vänliga och
hjälpsamma människor överallt. Tydlig information både innan vi kom och under
informationsmötet. Att det dessutom var så många återkommande både deltagare och ledare
gjorde oss helt trygga!

-

Bra kommunikation innan lägret. Proffsigt bemötande. Märks att ni är vana att driva
verksamheten.

-

Ni har koll, det märks. Energin hos er är vänlig, välkomnande och öppen. Min dotter vill komma
nästa år igen!

-

Ordning och reda på alla sätt. Extremt proffsigt!

Känslan av erfarenhet och omtanke för varje deltagare.
Inbjudan och info ingav trygghet och vi kände att det här är ledare som tar ansvar för att arbeta
ihop grupper, och inte lämna någon utanför. Vårt barn var där för första gången.

Det var seriöst. Med ett bra bemötande när vi kom osv. Uppstyrt!
De har en grupptillhörighet, en rumstillhörighet och fasta rutiner. De har en uppgift och får fin
utbildning. Innehållsmässigt är det verkligen bra! Tryggheten finns genom att det finns många
ledare och fasta och tydliga rutiner.
Vi har känt oss helt trygga och tycker att allt fungerat jättebra!
Man märkte direkt att det var engagerad och duktig personal när vi kom dit. Kände bara positiva
vibbar!
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Några synpunkter ni vill dela med er av?

-

Ett unikt och bra koncept. Vår dotter sa att hon aldrig har skrattat så mycket under en vecka och
det är väl det bästa betyget ett läger kan få.

-

En positiv upplevelse på alla sätt. Nöjt barn hela veckan.

-

Vi rekommenderar varmt lägret till andra och kommer gärna tillbaka.

-

Allt var extremt proffsigt. Lämning och hämtning var på en toppnivå, tider hölls och allt var
koncist och lagom långt. Mycket bra!! Vi kommer tillbaka!

-

Jättenöjda, hämtade en glad sprallig tjej som fått nya upplevelser, kunskaper och vänner. Tack till
er alla, och ett extra tack till ledarna!

-

Mycket bra arrangerat och bra kvalitet i alla delar.

-

Ett jättetrevligt och bra anordnat läger. Har en glad dotter som åker till Filmkollo, och hämtar en
ledsen dotter som inte vill åka hem. Hon kommer garanterat tillbaka!

-

Barnen är helt sålda på konceptet! En fantastisk upplevelse och lärdom! Och som även gett
vänner för livet! <3

-

Fint upplägg, seriös inriktning, proffsigt och trevligt intryck. Nöjd femtonåring som gärna
kommer tillbaka igen!

-

Mitt barn har lärt sig massor och utvecklades som person under veckan. Han lärde känna nya
kompisar från andra delar av landet, samtidigt som han fick ny kunskap om film. Han var enormt
nöjd med veckan!

-

Vill bara tacka för det fina jobb ni gör och att ni givit min dotter en fantastisk erfarenhet som hon
tar med sig i livet. Hon kände ingen när hon kom och hon har stortrivts hela tiden. Stort tack! Ni
är helt inne på rätt bana! <3 Det är bara att fortsätta så!!

-

Sonen har varit helt uppslukad hela veckan och har haft väldigt roligt! Tack!!

-

Hela upplägget har varit otroligt professionellt och sonen sa när han kom hem att han hade haft
sin bästa vecka någonsin. Tack!

Vår dotter var väldigt nervös innan men väl där svarade hon på SMS efter några timmar att det
var "Jätteroligt". Verkar ha haft en fantastisk vecka och träffat vänner där alla delade intresset för
film. Hon vill gärna göra om det igen!
Väldigt bra intryck av allt från lokaler, ledare, utrustning och program!
Fantastiskt väl organiserat, fina, proffsiga och rena lokaler, bra planering med få ”hål” där någon
kan känna sig utanför. Mitt barn hade fyra vänner redan innan jag åkte hem på avlämningsdagen
och de har haft jättekul! Bra med swish-konton för kiosken!

Fick hem en dotter som var i sjunde himlen! Håll fast i det ni gör - ni gör något fantastiskt där ute i
skogarna!

Bra organiserat, bra ledarskap och bra upplägg.
Vår dotter var jättenöjd och det är vi också! Proffsigt bemötande redan vid parkeringen.
Fantastiskt!
Jag tycker att ni är HELT, HELT fantastiska! Från det att man kommer körandes på den lilla vägen
och ser att någon står och vinkar och får en att känna att de stått och väntat på just oss... tills dess
att vi har filmavslutning och ni tar er tid att få ALLA att känna sig sedda. Jätte, jätteglad att ni
finns. Min son (och säkert många andra) är väldigt kreativ och har svårt för sporter där det står
en tränare och skriker...det blir ganska ensamt, man kan känna sig lite utanför när alla andra
spelar fotboll och annat, och man blir den som är "annorlunda". Att då få spendera en vecka
tillsammans med likasinnade är en sådan gåva! Den gåvan ger ni till hundratals ungdomar varje
sommar! Snacka om att göra skillnad.
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-

Uppskattade tydlig information snabbt efter anmälan om att det fanns plats för anmäld person på
önskad vecka. Sedan fortsatt bra feedback på att pengar mottagits och övrig information som vi
behövde. Väldigt roligt att filmerna från lägerveckan blev tillgängliga att se på hemma för
familjemedlemmar som inte hade möjlighet att vara på plats när röda mattan rullades ut.

-

Vår dotter var på läger första gången någonsin, och åkte dessutom helt själv (kände ingen). Hon
fick många nya vänner och lärde sig massor om film m.m. En superlycklig tjej som redan bestämt
att hon vill komma tillbaka. Hon kände delaktighet i gruppen och i alla aktiviteter. Stort tack till er
alla för ett underbart engagemang!

-

Tack för ert engagemang. Att ni vill jobba med att erbjuda ungdomar detta läger, fantastiskt!

-

Vi återkommer nästa år!

-

Fantastisk avslutning med filmvisningen!

-

Det verkar ha varit ett intressant och bra program, intensivt men mycket bra innehåll. Positivt för
vårt barn som uppskattar ordning och reda så att man kan koncentrera sig på innehållet utan att
för den skull förlora i glädje och kreativitet.

-

Vår dotter har haft väldigt roligt, mycket att göra hela tiden. Har inte haft en chans att få
hemlängtan. Hon är mycket nöjd och glad för att ha varit med, fast väldigt trött.

-

Supertack för en rolig och utvecklande vecka som ni har gett till vår dotter. Hennes förväntningar
inför lägret var på topp och allt uppfylldes så som vi har tänkt oss. Tack för kvalitén ni har erhållit
genom hela veckan med allt ni har genomfört med barnen.

Känns SÅ välorganiserat alltihopa och bra med information innan lägertiden. Att som ny kunna gå
in på er hemsida och läsa om er, och se lite från tidigare år, gjorde att vår dotter fick åka. (Hon
hade sett om er på nätet.) Nu i efterhand har hon haft sin "BÄSTA LÄGERVECKA EVER”, och fått
nya vänner och erfarenheter. Tack!!!
Allt kändes väldigt välplanerat och proffsigt. Jag är så nöjd med att bestämma mig för att lämna
min dotter där. Hon var överlycklig för att komma dit och delta, veckan har varit fantastisk för
henne. Övertygad om att hon kommer dit redan nästa sommar. Tack!
Bra välbehövd aktivitet, gett vårt barn lite bättre självförtroende.
Väldigt roligt att få ta del av resultat och höra dottern berätta, kommer rekommendera detta
kollot!

Hur har ni uppfattat personalen/ledarna?

-

Mycket professionella i såväl sin fackkunskap som utbildare/ledare, erfarna/duktiga, noggranna,
tar ansvar, sociala och har bra hand om ungdomarna.

-

Mycket inspirerande, engagerade och proffsiga!
Fantastiska!!!
Kunniga, professionella, närvarande.
Trygga, tog hand om deltagarna och brydde sig!
Öppna och välkomnande!
Engagerade och trevliga och proffsiga.
Mycket engagerade och bra på att skapa trygga relationer samt en trygg miljö för deltagarna.
Mycket bra och ansvarstagande. Tog tag i situationer direkt.
Toppen på alla sätt!
Supertrevliga, engagerade, proffsiga och fina!
Trevliga, informativa och tillmötesgående!
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-

Professionella och inkluderande!

-

Mycket positivt, bra bemötande och bra koll på allt.

Såg oss, såg vårt barn, tog i hand, välkomnande!
Toppen!! Högsta betyg :)
Duktiga på sitt område och ansvarstagande med barnen.
Kontakt innan lägret var trevlig och snabb och väldigt informativ.
Allt och alla kändes väldigt ambitiösa och trevliga. Jättebra mottagande både vi lämning och
hämtning.
Mycket bra. Trevliga, tydliga, glada, seriösa, visat intresse.
Professionella, mycket trevliga, engagerade.
Mycket förtroendeingivande och tillmötesgående.
Trevliga, tillmötesgående, hjälpsamma, kunniga!
Engagerade, välkomnande och omhändertagande!
Seriösa, trygga, tillmötesgående, omtänksamma!
Otroliga!!
Supertrevliga, duktiga med barnen och vänliga!
Väldigt bra. Snabb respons på mejl när man ville fråga något.
Helt fantastiska <3
Väldigt personliga och engagerade!
Glada och positiva. Har haft kontakt innan lägret och det är alltid lika trevligt.

