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Utvärdering Stockholm, Barnens Ö 2012
34 deltagare har svarat på ”Före”
(Några kom direkt till Barnens Ö och fyllde aldrig i enkät?)
31 deltagare har svarat ”Efter”
2 deltagare svarade ej på alla enkätfrågorna

Förmågor:

(Före och efter lägret skalan 1-5 1=lägst, 5=högst)

Självkänsla
Före
Efter

3,50
4,24

Tänka positivt

3,74
4,05

Före
Efter

Ta egna initiativ
Före
Efter

3,63
4,23

Samarbeta med andra
Före
Efter

3,54
4,30

Våga prata inför andra
Före
Efter

3,34
4,30

Självförtroende
Före
Efter

3,27
4,03

Totalt
Före
Efter

3,50
4,19

Måluppfyllelse:

Vad är ditt/dina mål med att delta på lägret?

Våga lita på mig själv, bättre självförtroende, ha kul, nya vänner, våga va´mig själv.
Ha kul, hitta nya kompisar
Lära känna nya vänner
Att få kompisar och att ha roligt
Att våga vara med, Ha kul
Träffa gamla och nya kompisar
Att få nya polare och att ha roligt
Våga prova
Träffa nya kompisar & att stärka mitt självförtroende
Ha kul Mitt första kollo bättre siffror än från starten
Att bli mer social/Ha kul
Att få fler kompisar, försöka få dom att bli säkrare, dom kan bli lite som jag…
Träffa vänner
Ha roligt, lära mig att vara mer social och få nya vänner
Att lära känna nya personer och våga prata och gå fram till folk
Bättre självförtroende
Träffa nya kompisar och få bättre självförtroende
Få kompisar, våga mer, ha kul, bättre självförtroende
Ha roligt, lära mig att bli social
Lära känna nya personer, ha kul med dem, prata med dem

Vad var bäst med sommarens läger? (32 Inlämnade enkäter)

Badet, alla nya vänner, Att umgås med alla, rumskompisarna, ledarna & badandet,
allt! Vill inte åka hem vill kapa bussen och åka tillbaka, Glassen, Kompisarna var
det bästa med hela lägret mycket skratt, Alla underbara deltagare, Bad, Träffa nya
kompisar, Alla nya vänner och alla roliga aktiviteter, Allt, Kompisarna, Godiset
glassen och alla deltagare, Allt, Att få nya vänner, De nya kompisarna, Godis, Att
vara med andra personer, Fiske, Ha kul, Egen tid, Allt , Kompisarna

Vad skulle du vilja göra mer av vid nästa års läger?

Allt var bra, Bada&grillning, Fri tid, Rita och måla mer, Masker tavlor, Motionera,
Bada, Roligare aktiviteter, Kanske visa mig själv lite vad jag gillar att göra,
Säbyholm , Att tjejerna och killarna delar hus, Teater, Bada och fiska mer, Allt
var/är redan bra, Sova, Fritid, Bada, Mera UNO, Bad och fler dagar, Slappa se på
film och äta godis, Mer av lägret, Film, Att fiska spela basket träna parkour, Att
fiska, Mer bad, Laga mat, Mat och fler dagar, Badminton och karaokeetävling,

Vad skulle du vilja ha med på nästa års läger, som inte fanns med i år?
Flera dagar, Mer egen tid, Tavelmålningen, Tavlorna, Fotbollsturnering , Fler dagar
typ 2 veckor , Lite fler duschar, Mysiga kvällar med te´och kortspel, Bra ledare,
Kajaker, Mer prat om vissa problem som finns i samhället, Sova längre, Att lägret
ska vara längre, Disco borde vara med, fler dagar, Kajaker, Skohorn och
Bongotumma, Fisketävling Vattenkrig, Mer fiske, Mer tjejer och killar med
varandra, Badminton och mysigare uteplats.

Vad tyckte du om?
(Gradera från 1 till 5, 1 är dåligt,5 är bra).

Platsen 3,81

Nära vattnet men lite öde, Bra att ha flera mindre platser att gå till, För mycket
mygg, Superfint älska den, Skönt att vara ute i ”ingenstans” avslappnande, Bra yta
att spela kort, Långtråkig, Mycket bilar,

Kamraterna 4,5

Helt underbara, Vi har så roligt tillsammans, Killarna skrek lite väl mycket, Några
var bra, Alla var underbara och roliga, Trivdes bra med nästan alla, Sköna personer,
Det var ”grupper” alla var inte med alla, Roliga, Skitbra kamrater skitsnälla,

Ledarna 4,62

Sköna men lite elaka, Borde veta mer vad som händer, Askul, superbra, Snälla
roliga & sociala, Okey, Jättesnälla men det saknas något,

Aktiviteterna 3,63

Tråkiga, Roliga lekar, För många, Allt var kul även fast jag var lat & omotiverad på
morgonen, Det mesta var roligt, För mycket, Lite tråkiga ibland

Maten

4,52

Gött, Ganska gott, God mat, Superkul att laga god, Hemlagat MUMS,

Boendet 3,59

Roligt, Tyst, varmt och trevligt, Underbart att bo tillsammans, Gammalt, Super
underbart oavsett vad, Gammalt och äckligt hus men det spelar inte så stor roll,
Kunde varit lite varmare

Har du nått ditt/dina mål för lägret?

Japp, japp, Ja, Förhoppningsvis, Jag kan absolut garantera att jag har nått mina mål,
Jag har haft roligt och fått mer vänner, Jag har varit mig själv och fått nya vänner,
Att få nya kamrater, JA!!!, Roligast på hela året, Jag har nått mitt mål, JA, hade inga
mål men jag vågar sjunga lite mer för folk nu, Hittat kompisar för livet.

Inverkan

(Skalan 1-5 där 1 är ingen inverkan och 5 är mycket stor inverkan.

Hur stor inverkan har LEDARNA haft?
Gjorde det härligt

4,05

Hur stor inverkan har DELTAGARNA haft?

4,22

Hur stor inverkan har AKTIVITETERNA haft?

3,66

Gjorde det härligt,

Övrigt?

Vad har du tyckt om lägret i helhet?
Jättetrevligt kommer tillbaka, Roligt värt att komma tillbaka, Mer fritid, Bäst,
Underbart kapa bussen och vänd, Absolut bäst, Roligt läger med bra inställning,
Jag gillade inte platsen, För mycket mygg, BÄST!!!, Sjukt roligt, Jag tycker lägret
har varit väldigt bra och jag vill gärna komma tillbaka, Awsome, Egen tid och att
fiska, Jag tyckte om allt, Skitkul nya kompisar.
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Utvärdering Göteborg, Flatön 2012
14 deltagare har svarat på ”Före”
(Några kom direkt till Barnens Ö och fyllde aldrig i enkät?)
10deltagare har svarat ”Efter”

Förmågor:

(Före och efter lägret skalan 1-5 1=lägst, 5=högst)

Självkänsla
Före
Efter

2,90
4,20

Tänka positivt

3,40
4,30

Före
Efter

Ta egna initiativ
Före
Efter

3,30
4,00

Samarbeta med andra
Före
Efter

3,50
4,40

Våga prata inför andra
Före
Efter

3,00
4,10

Självförtroende
Före
Efter

3,10
4,30

Totalt
Före
Efter

3,25
4,21

Måluppfyllelse:

Vad är ditt/dina mål med att delta på lägret?

Veta vem jag vill vara
Inga speciella mål, vill bara ha kul
Att bli säkrare i mig själv
Ha kul
Att våga vara mig själv
Få nya vänner, chilla och vara ute mer
Kunna prata i större grupp
Träffa nya kompisar och ha kul
Att våga prova mer saker och bli mer självsäker

Vad var bäst med sommarens läger? (11 Inlämnade enkäter)

Lägermatchen, Vänner, Aktiviteterna, Skattjakten, Träffa nya vänner och ha något
att göra på sommaren, Att möta nya personer, Allt!, Att träffa alla goa personer,
Prata och vara med folk, Alla nya vänner och maten, Att man träffade nya
kompisar och hade himla kul.

Vad skulle du vilja göra mer av vid nästa års läger?

Det var det bästa lägret, Det mesta, Kinball, Allt var perfekt, Allt förutom
frisbeegolf, Chilla, Vet inte riktigt, fotboll med riktiga regler, sova

Vad skulle du vilja ha med på nästa års läger, som inte fanns med i år?
1 timma mer sömn, Vet inte, Tennis, Tennis, Yoga, Träning, Målning, Bild,
Cykeltur i skärgården och en rolig stund, Ett schema över vilket bord som får
maten, Filmkväll, Dans

Vad tyckte du om? (Gradera från 1 till 5, 1 är dåligt,5 är bra).
Platsen 4,54

Nära havet och plats för mycket, kunde varit större, Bra ställe helt enkel, naturen
nära, toppen stuga, nät på fotbollsmålen, jättefint, ingen tennisplan, rätt bra med
badplats, stort och rent

Kamraterna 4,81

Glada, vänner fort, Schyssta, jättesnälla, aschilla, snälla, tyckte inte alla riktigt var
med alla, nya kompisar och ej skämmas för något

Ledarna 4,72

Superhärliga, man trivdes ej med alla, roliga och hjälpte de som var ledsna, snälla,
goa, riktigt bra och spred glädje,

Aktiviteterna 4,09

Målandet tråkigt, kul, roliga, riktigt bra, jätteroliga, vissa var för jobbiga,

Maten

4,91

Världsklass, Gott, Mums, supergod,

Boendet 4,18

Lite större, snarkare, rätt bra, bra, fler toaletter, sängarna var gamla

Har du nått ditt/dina mål för lägret?

Ja, nej, delvis, japp, bättre självförtroende, nej, det var kul, jadå

Inverkan
(Skalan 1-5 där 1 är ingen inverkan och 5 är mycket stor inverkan.

Hur stor inverkan har LEDARNA haft?

4,09

Hur stor inverkan har DELTAGARNA haft?

4,18

Hur stor inverkan har AKTIVITETERNA haft?

3,91

Övrigt?

Vad har du tyckt om lägret i helhet?
Jobbigt ibland, men oftast kul. Tiderna på morgonen dåligt. Bra och roligt.
De bästa ledarna.
Superkul, kommer tillbaka nästa år!
Bra förutom att folk stack.
Roligt, bra!
Mysigt, roligt, god mat och jättetrevliga personer.
Roligt med nya personer, omväxling. Ibland tråkigt (men så är det alltid), mest
roligt och bra!¨
Aktiviteterna, vännerna och vissa coacher var bra! Några coacher var orättvisa och
hjälpte inte så mycket.
Supergrym vecka!
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