Filmkollo 2021

Utvärdering deltagare
554 svar, 640 deltagare
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Egna tankar kring din vistelse här på lägret

-

Det var väldigt roligt att få göra en riktig film under en vecka och få träffa en massa nya
människor.

-

DET VAR GALET ROLIGT!

-

Detta var väldigt roligt och jag är ganska säker på att jag kommer nästa år. Ledarna var härliga
och glada. Bra sommarlov och galet roligt!

-

Ni är fantastiska!

-

Det var kul och så var det mysigt med film på kvällarna.

-

Jag har fått nya bästa vänner!

Bara att det var en väldigt rolig upplevelse!!
Tack för att jag fick vara här det var jättekul och alla ni ledare var fantastiska!
Det är jättekul att ni faktiskt har skapat ett sådant läger. Man lär sig väldigt mycket och det är
roligt att skapa nya vänner.

Jag har tyckt det har varit JÄTTE kul den här veckan och jag ser fram emot att få komma tillbaka!
Det är det bästa lägret jag varit på eftersom jag har haft så roligt och träffat nya kompisar.
Att vara här är som en dream come true!
Helt otrolig vecka som har varit rolig men ändå lärorik.
Detta har varit en av det bästa dagarna i mitt liv. All personal har varit fantastiska och
hjälpsamma. Tack så jättemycket! <3
Jag är jättenöjd. Detta kunde inte blivit bättre! <3
Att detta är det bästa lägret i världen!
Jag vill berätta att jag hade SÅ GALET ROLIGT!!
Kul läger, bra upplägg och roliga aktiviteter!
Jag har älskat att vara på Filmkollo och jag tycker det har varit en jättebra upplevelse.
Det har varit roligt att komma till Filmkollot och jag har känt mig välkommen. Det finns mycket
att göra och man känner sig fri i att göra det man tycker om.
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Vad var bra eller mindre bra med ledarna?

-

Alla var väldigt snälla och tålmodiga. De hjälper också till när det behövs.

-

Ledarna har varit trevliga och inspirerande.

-

De har varit jättejättetrevliga, hjälpsamma, och roliga att prata med.

-

Jag tycker faktiskt att ledarna är schyssta och visar respekt. Det känns tryggt att prata med dom
och de är roliga.

-

Ledarna var väldigt trevliga och enkla att prata med.

-

Alla var jättesnälla och trevliga!

Det som var bra med ledarna var att dom var där när man behövde dom, dom var bra för om man
inte var med någon så såg dom till så att det fanns någon att vara med!
De har varit snälla och försökt få med en på alla olika aktiviteter.
Det som var bra var att alla var öppna och snälla och roliga! :)
Jag tycker att ledarna är bra för att dom var roliga, snälla och gjorde det intressant att lära sig om
film!
De var snälla och lyssnade!
Dom har varit snälla, roliga och dom gör kollot till en bättre plats än allt.
Det är positiva, inte för stränga och det vet det mesta om film!
Jag tycker allt har varit bra med dem, stöttande och snälla.
De hjälpte väldigt bra. Tog inte över för mycket utan visade precis det som man frågade efter. Man
märkte att de ville att vi skulle försöka själva som skapar en atmosfär att lära sig.

Allt var bra med ledarna!
Bra: snälla, roliga och dom lyssnade. Dåligt: inget!
Jag uppskattar hur tillgängliga och engagerade ledarna är!
Snälla och hjälpsamma!
Trevliga, höll i roliga aktiviteter, höll bra koll.
Det fanns absolut inget dåligt med ledarna, utan alla ledare var super snälla, kreativa och roliga.
Ni tog tag i allt som behövdes, t.ex. om det var något tjafs. Hjälpte till med filmerna, redigering
mm. Dessutom var alla positiva och spred glädje, som gjorde att det spreds vidare. Så det är bara
att fortsätta så blir allting superbra.
Det som var bra var att dom förstod en bra!
Trevliga!
Roliga, trevliga, engagerade!
Ledarna har varit roliga att umgås med.
Dom var roliga och erfarna.

Filmkollo 2021

Träffade du nya kompisar på lägret? (%)
100
80
60
40
20
0

91

6

3

Ja

Kanske

Nej

44

51

5

Mycket bra

Bra

Mindre bra

Hur har maten varit? (%)
60

40

20

0

Vad var bra eller mindre bra med maten?

-

Det är väldigt gott och mycket bra grönsaker!
Maten var MYCKET bättre än förväntat!
Det var bra att det fanns goda vegetariska alternativ.
Det har varit god mat varje dag.
Maten var god, så maten var bra.
Maten var bra för det var mat som nästan alla gillar.
Det var bra för att det var nästan alltid mina favoriter!
Varje dag serverades god mat, mätt och belåten efter varenda måltid!
Det var jättegod mat hela veckan.
Den var god och mättande!
Vanligtvis brukar vegetarisk mat på läger vara sån som jag inte gillar, men den maten här var bra!
God och bra mat!
Maten var faktiskt väldigt god!

