Voice Camp 2016

Utvärdering målsman
31 svar, 76 deltagare

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

-

Välkomnande och trygg atmosfär!
Det kändes så välorganiserat och strukturerat!
Ledarna visste vad de gjorde och hur!
Bra info och kändes så proffsigt och välplanerat till 100%!
Det märktes att det fanns rutin och att allt var välplanerat och organiserat.
Stor erfarenhet av ungdomar!
Allt är mycket välplanerat och genomtänkt!
Fräscht, trevligt bemötande, bra infomöte innan, så himla bra bara! Tur att vi hittade det här! :)

Hur har ni uppfattat personalen/ledarna?

-

Professionella, trevliga och positiva!
Mycket positivt!
Väldigt bra. Vår dotter var med förra året och ville gärna komma tillbaka.
Mycket bra, väldigt bra bemötande.
Trevliga och vana.
Glada, härliga, positivt intryck, strukturerade och kunniga!
Jättetrevliga!
Bra, kompetenta på sina områden.
Mycket bra och positiva!
Trevliga, trygga och kompetenta!
Mycket kompetent!
Bra ledarskap, mycket kunskap och stort engagemang.
Fick väldigt bra bemötande innan, på alla frågor vi hade.
Jättebra!
Goa, trevliga och kompetenta!!!
Suveränt!
Fantastiska och välkomnande! Hög klass!
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-

Superbra! Tålmodiga och de har en underbar attityd mot barnen. Duktiga och vet vad de gör :)
Kunniga, professionella!
Väldigt bra!
Mycket engagerade!
Kanontrevliga!
Tycker att personal och ledare är fantastiska!
Engagerade, positiva!
Toppen!
Mycket bra, kunniga och engagerade!

Några andra synpunkter ni vill dela med er av?

-

Mycket sannolikt att vi återkommer!

-

Vi är så nöjda!!!

-

Väldigt bra information och innehåll på lägret. Bra att alla har trivts och att alla får vara med.

-

Min dotter älskar att vara här!

-

Dottern har haft jättekul!!

Kändes väldigt bra och proffsigt överlag, kände mig väldigt trygg trots att mitt barn bara är tio år
och det är hennes första läger.
Har bara pratat fem minuter i telefon under veckan. Från att inte velat gå alls till att vilja gå
nästa år igen = ett toppenläger!
Ett minne för livet för vår dotter! <3
Jag jobbar själv som kör- och sångpedagog och ser tydligt att ni hittar rätt väg att möta alla olika
ungdomar där de befinner sig. Bra gjort! Dottern har inte hört av sig på hela veckan, det är ett
mycket gott betyg.
Vi är jättenöjda!
Tack för ett mycket bra jobb med sammanhållning och omtanke för alla ungdomar.
Min dotter kommer hit nästa år igen!
Mycket bra ordnat!
Tycker allt var kanon på lägret! Kändes roligt att få hem en glad dotter med bättre
självförtroende, som träffat många nya vänner och tyckte om ledarna. Jättebra upplägg! Syns
nästa sommar! <3

