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31	  deltagare	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

	  
Varför/varför	  inte?	  

-‐ Bra	  och	  engagerade	  ledare.	  God	  kamratskap.	  Välordnat!	  

-‐ Fin	  förläggning.	  Bra	  mottagande!	  

-‐ Nog	  med	  info,	  tydliga	  regler.	  

-‐ Det	  var	  bra	  att	  vi	  blev	  uppringda	  efter	  anmälan,	  om	  vi	  hade	  ev.	  frågor.	  

-‐ Välordnat.	  

-‐ Det	  har	  känts	  bra,	  både	  mottagandet	  och	  att	  vår	  dotter	  varit	  väldigt	  positiv	  vid	  våra	  

kontakter	  med	  henne	  under	  veckan.	  

-‐ Bra	  personal.	  

-‐ Kändes	  bra	  med	  telefonkontakten	  med	  ledarna	  innan	  lägret.	  

-‐ Absolut	  tryggt.	  Varmt	  välkomnande!	  
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Hur	  har	  ni	  uppfattat	  personalen/ledarna?	  

-‐ Ung	  och	  kreativ	  personal.	  Lugna.	  Verkligen	  som	  klippt	  och	  skurna!	  

-‐ Engagerade,	  trevliga.	  

-‐ Mycket	  trevliga	  och	  tillmötesgående.	  Verkade	  ha	  skiftande	  bakgrund,	  vilket	  kändes	  bra.	  

-‐ Trygga.	  

-‐ Bra,	  proffsiga.	  

-‐ Trevlig	  och	  professionell.	  

-‐ Mycket	  bra!	  Kändes	  tryggt	  att	  lämna	  min	  dotter.	  

-‐ Positiva	  och	  lyhörda.	  

-‐ Bra!	  Vi	  har	  fått	  den	  kontakt	  som	  behövts.	  

-‐ Väldigt	  trevliga,	  utåtriktade,	  lättsamma.	  Har	  fått	  lägerdeltagarna	  väldigt	  aktiva.	  

-‐ Snälla,	  trygga,	  kompetenta.	  

-‐ Positivt	  och	  proffsigt!	  

-‐ Bra	  intryck,	  trevliga!	  

	  

	  

	  

Några	  andra	  synpunkter	  ni	  vill	  dela	  med	  er	  av?	  

-‐ Hoppas	  det	  får	  fortsätta	  i	  många	  år.	  Fantastiskt!	  

-‐ Hon	  vill	  hit	  nästa	  år	  också!	  

-‐ Nöjd	  dotter	  nu	  liksom	  v.7.	  

-‐ Bra	  organiserat.	  

-‐ Schemat	  måste	  ha	  varit	  VÄLDIGT	  späckat,	  för	  det	  har	  inte	  gått	  att	  få	  prata	  med	  dottern	  i	  

telefon…	  	  Men	  hon	  har	  varit	  väldigt	  nöjd!	  

-‐ Toppen!	  

-‐ Fantastiskt	  bra	  genomfört!	  


