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55	  deltagare	  

	  

	  

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

	  
Varför/varför	  inte?	  	  

-‐ Känns	  som	  att	  det	  är	  ”ordning	  och	  reda”!	  Det	  har	  varit	  mycket	  bra	  info	  inför	  lägret!	  

-‐ Bra	  mottagande	  plus	  info!	  

-‐ Gott	  första	  intryck	  av	  ledarna	  och	  bra	  planerat!	  

-‐ Fick	  ett	  bra	  intryck	  och	  goda	  referenser	  från	  tidigare	  deltagare!	  

-‐ Absolut!!!	  

-‐ Det	  känns	  som	  en	  trygg	  miljö!	  

-‐ Väldigt	  välorganiserat!	  Vilken	  glädje	  i	  barnen!	  Härligt	  att	  se	  glädjen	  i	  gruppen!	  

-‐ Definitivt!	  

-‐ Fullmatat	  schema	  med	  aktiviteter	  vilket	  jag	  tycker	  är	  bra!	  

-‐ Har	  fått	  bra	  information	  av	  min	  dotter	  och	  hon	  var	  mycket	  nöjd!	  

-‐ Kändes	  välorganiserat	  och	  ni	  verkade	  ha	  koll	  på	  det	  mesta!	  

-‐ Bra	  känsla!	  

-‐ Mycket	  bra,	  är	  så	  tacksam	  för	  all	  bra	  kommunikation!	  

-‐ Trygg	  miljö!	  

-‐ Tydligt	  schema	  och	  kontaktinfo	  till	  ansvarig.	  Mycket	  bra!	  

-‐ Verkar	  välplanerat	  och	  organiserat!	  

-‐ Mycket	  information	  om	  lägret	  fanns	  tillgängligt	  på	  nätet.	  Det	  var	  lätt	  att	  hitta	  kontaktinfo.	  
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Hur	  har	  ni	  uppfattat	  personalen/ledarna?	  	  

-‐ Det	  märks	  att	  man	  ger	  allt.	  Hög	  kvalitet	  på	  alla	  ledare!	  

-‐ Mycket	  kompetenta.	  Väldigt	  engagerade!	  

-‐ Personalen	  har	  varit	  bra	  och	  tillmötesgående!	  

-‐ Mycket	  bra!	  Toppen	  första	  intryck	  och	  vår	  dotter	  var	  trygg	  med	  ledarna.	  

-‐ Perfekt!	  

-‐ Fantastiskt	  inspirerande,	  professionella!	  

-‐ Mycket	  engagerade!	  Och	  hårt	  arbetande.	  Trevligt	  bemötande	  trots	  uppenbar	  stor	  

press/arbetsbelastning.	  

-‐ Bra!	  Bra	  organisation!	  

-‐ Mycket	  proffsiga	  och	  engagerade!	  

-‐ De	  är	  väldigt	  bra,	  väldigt	  kompetenta,	  kan	  sitt	  jobb.	  Trevliga,	  underbara!	  

-‐ Kan	  inte	  bli	  bättre!	  

-‐ Mycket	  bra!	  Har	  bara	  fått	  positiva	  omdömen	  från	  min	  dotter.	  

-‐ Bra,	  kunniga,	  gillar	  lägret,	  syns	  att	  de	  tycker	  om	  ungdomarna!	  

-‐ Kunniga,	  go’a,	  glada	  ledare!	  

-‐ Trevliga	  och	  engagerade!	  

-‐ Vänliga,	  öppna	  och	  tillmötesgående!	  Proffsiga!	  

-‐ Väldigt	  bra,	  välorganiserade!	  

-‐ SUPER!	  

-‐ Vår	  dotter	  är	  så	  nöjd	  med	  er	  och	  vi	  kan	  bara	  instämma.	  Information	  och	  ert	  

omhändertagande,	  kompetens	  och	  allt	  annat	  har	  varit	  fantastiskt	  bra!	  

-‐ Framåt,	  roliga,	  trevliga!	  

-‐ Engagerade,	  glada	  och	  villiga	  att	  göra	  lägret	  till	  ett	  oförglömligt	  minne	  för	  ungdomarna!	  

-‐ Mycket	  trevliga	  och	  kompetenta	  med	  stort	  engagemang!	  

-‐ Positiva,	  engagerade!	  

-‐ Så	  glada	  och	  positiva!	  :)	  

-‐ Proffsiga!	  

-‐ Engagerade,	  entusiastiska!	  

-‐ Proffsiga	  och	  ansvarstagande	  trots	  att	  de	  är	  unga!!	  

-‐ Mycket	  professionella,	  snälla,	  kunniga	  och	  förtroendeingivande!	  

-‐ Trevliga,	  tillmötesgående,	  kunniga,	  glada!	  

-‐ Trevliga,	  glada,	  spralliga	  -‐	  precis	  som	  det	  ska	  vara	  på	  ett	  ungdomsläger!	  
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Några	  andra	  synpunkter	  ni	  vill	  dela	  med	  er	  av?	  	  

-‐ Det	  bästa	  kollot	  vår	  dotter	  någonsin	  varit	  på!	  Hon	  har	  lärt	  sig	  otroligt	  mycket!	  

-‐ Detta	  gör	  ni	  så	  bra!!!	  

-‐ Underbart	  att	  se	  alla	  ungdomar	  få	  sjunga	  och	  bygga	  upp	  sina	  självförtroenden.	  Kul	  att	  

mötas	  när	  alla	  har	  samma	  intresse,	  ser	  ut	  som	  god	  stämning	  bland	  alla!	  

-‐ Vi	  är	  supernöjda	  med	  veckan	  som	  gått!!	  Tack	  ska	  ni	  ha!!	  

-‐ Otroligt	  härligt	  att	  få	  se	  all	  gemenskap	  och	  glädje!	  

-‐ En	  proffsig	  show	  av	  ungdomarna	  sista	  dagen!	  

-‐ Tack!	  När	  kommer	  det	  ett	  kollo/läger	  för	  50+?	  :)	  

-‐ Vi	  är	  enbart	  positiva	  och	  sänder	  gärna	  vår	  dotter	  hit	  igen!	  

-‐ Bra	  med	  uppdateringar	  på	  facebook!	  

-‐ SES	  ÅTER!	  

-‐ De	  verkar	  ha	  haft	  en	  toppenvecka!	  Tack!	  

-‐ Allt	  är	  jättebra!	  

-‐ De	  har	  fått	  jobba	  och	  har	  utvecklats	  bra.	  Min	  dotter	  som	  inte	  mådde	  så	  bra	  fick	  göra	  det	  

hon	  älskar	  –	  sjunga!	  Ledarna	  såg	  henne	  och	  hennes	  situation.	  Tack	  så	  hemskt	  mycket,	  

lägret	  betyder	  jättemycket	  för	  min	  dotter!	  

-‐ Maten	  fick	  beröm!!	  

-‐ Fungerar	  mycket	  bra	  med	  sms-‐kontakt!	  

-‐ Jättefin	  avslutningsshow!	  

-‐ Kan	  verkligen	  rekommendera	  det	  här	  lägret	  och	  våra	  tjejer	  kommer	  tillbaka!	  

-‐ Hoppas	  verkligen	  att	  lägret	  kommer	  att	  återkomma!	  

-‐ Min	  dotter	  är	  hur	  lycklig	  som	  helst	  och	  älskar	  detta	  Voice	  Camp.	  Det	  är	  det	  viktigaste	  för	  

mig	  så	  ni	  får	  högsta	  betyg,	  10/10!!	  :)	  

-‐ Kul	  och	  lärorikt!	  

-‐ Superbra	  arrangerat!	  Jättenöjd	  dotter	  som	  bara	  sprudlat	  i	  telefon!	  Toppenbra!	  
	  


