Voice Camp 2019

Utvärdering från målsman
42 svar, 82 deltagare
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Varför/varför inte?

-

Bra bemötande. Trevligt mottagande i dörren betydde väldigt mycket.

-

Bra organisation!

Detta var ju vårt fjärde år så vi vet att ni vet vad ni gör! Men det kändes bra även första gången, då
var vi lite nervösa men det har ju gått jättebra!
Många ledare som gav ett genuint intryck.
Bra info i förväg och gott intryck när vi kom.
Välorganiserat läger, bra med schema som visar vilka aktiviteter som planerats in.
Trevlig atmosfär och trygg stämning. Personal och ledare upplevdes trygga och tillmötesgående.

Några synpunkter ni vill dela med er av?

-

Tack för att ni tagit hand om dottern och gett henne ett minne för livet.

-

Toppenvecka! Bara positivt.

-

Jättenöjd tjej hämtades hem efter en vecka.

Allt var kanon i våra ögon! Stort tack!
Det arbete ni gör är fantastiskt. Så härligt att ni ger våra barn en möjlighet att vara en del i detta.
Väldigt fina utrymmen och logi.
Förövrigt väääääldigt nöjd dotter som självklart vill åka tillbaka. Ni ordnar ett fantastiskt läger!!!
Otroligt fina lokaler!!
Tack för en rolig vecka!
Fortsätt som ni gör. Att min annars så svårmotiverade tös var lyrisk hela veckan, trots fullspäckat
schema, är ett förbaskat bra betyg.
Vill än en gång säga att det är så härligt att få hem dottern så glad och lycklig över att ha varit hos
er. Vet knappt hur man ska kunna tacka er. Finner liksom inte ord för det fantastiska ni gör...!
Min dotter kommer åter nästa år. Högsta betyg till Er.
Ni är toppen!!!
Känns väldigt tryggt och väl genomfört!
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-

Fortsätt med det ni gör. Ni är så proffsiga och engagerade. :D
Tack för en fantastisk vecka det märktes främst då dottern aldrig hade tid att ringa hem :)
Proffsigt!
Vår dotter hade en fantastisk vecka. Hon hade knappt tid att ringa hem vilket tyder på att hon
hade det jättebra, så bra att hon knappt hann sakna oss. Hon och vi är jättenöjda.

Hur har ni uppfattat personalen/ledarna?

-

Trevliga och tillmötesgående.

-

Trevliga och kunniga, hjälpsamma.

-

Positiva och inspirerande!

Otroligt bra. Härliga människor.
Trevliga. Kunniga.
Positiva!
Kompetenta och bra. Vårt barn är supernöjd med ledarna och de bidrar stort till att hon vill
återkomma. Verkligen!!
Bra, Proffsiga, Positiva!
Engagerade, kunniga, professionella och trevliga.
Trevliga!
Väldigt rara, engagerade!
Snälla, ödmjuka, glada, roliga!
Proffsiga!
Trevliga och kunniga!
Engagerade i musik. Kompetenta i ämnet musik.
Professionella och erfarna!
Engagerade, peppande, kunniga, uppmuntrande.
Jättemysiga, seriösa och kunniga.
Trevlig personal.
Ännu en gång underbara!
Engagerade, pålitliga och väldigt kunniga!
Alla är mycket engagerade och vansinnigt proffsiga. De engagerar sig i alla deltagare och peppar
på helt rätt sätt. De har fått vår dotter att växa och våga mer.
Engagerade, vänliga, kunniga!
Tillmötesgående, hjälpsamma, omtänksamma, ansvarstagande och engagerade!
Mycket bra, många och duktiga.
Trevliga och kompetenta!
Mycket proffsiga! Väldigt bra presentation innan lägerstart.

