Lägerutvärdering
FLATÖN´14

Läger 1 (22-28/6)

Utvärdering 2014 års VVDS läger 1; 22 juni-28 juni
Förmågor före och efter lägret (Skalan är 1-5 där 1 är lägst och 5 högst)

Före (37) Efter (32)
Självkänsla

2,72

3,53

Tänka positivt

3,37

3,75

Ta egna iniativ

3,10

3,69

Samarbeta med andra

3,46

3,97

Våga prata inför andra

2,78

3,31

Självförtroende

2,78

3,38

Bäst med sommarens läger:

Träffa kompisar som var glada och alla aktiviteter, nya kompisar, allt, lära känna nya
vänner, vet ej, bada, maten, härliga vänner och fina människor samt världens skola
projektet, så bra kompis med alla, allt, många trevliga människor och besöket till
Arken Zoo, lärde känna många nya vänner, alla bra vänner, vännerna, fria tiden och
vännerna, djurparken och skaparverkstaden samt långa promenaden, Clearita och
måla samt spela kort, aktiviteterna och kompisarna, alla människor, att alla hade
roligt tillsammans och att man fick nya vänner, maten och att alla var så aktiva,
rasterna och känslan av att det är sista dagen, alla människor både deltagare och
ledare, allt, båtturen, människorna, lära känna alla, nya vänner, Miranda och måla
samt människorna på lägret, kompisarna, båtresan.

Göra mer vid nästa års läger:

Vara deltagare ett år till, fotboll, måla och hänga med vännerna, vara i andras rum,
självkänsla övningar, fiska, båtturen igen, prata mer om sina historier i livet, lära
känna andra bättre, åka runt mer, inget alls, bada, åka till andra ställen, bada och
skaparverkstaden, måla, skaparverkstan och utflykter, fritid, mer egentid, liseberg,
mer sporter, bada, vet inte, bada, samarbetslekar och musik, bada, vet ej, utflykter,
kortspel i ring, pyssla och träffa människor med erfarenhet om livet, vet inte

Vara med i nästa års läger som ej fanns med:

vet ej, träffa någon som varit med om hemskt och hur den vänt det till positivt,
film, liseberg, vet ej, teateruppsättning, liseberg, vet inte, mer pasta, dator, liseberg,
mer blandade grupper, liseberg, liseberg, vet inte, inget alls, shopping i Göteborg,
kommer ej på, liseberg, liseberg, fiska, mer tid för kort/läsa, liseberg, fotboll, bubs

Vad tyckte du om (Gradera från 1-5 där 1 är dåligt och 5 är bra)
Platsen

4,16

Kommentarer: lugnt och skönt, lugn och skön, underbar, superbra, fint och nära
till havet, för avskilt, fin men kunde varit bättre, stort område, bra/fint, fint ställe,
jättefint, bra och inte så mycket folk som stör, bra ställe, väldigt fin, bra

Kamraterna

4,31

Kommentar: snälla och brydde sig, oroligheter men ändå träffat underbara
människor, snälla, snälla och ödmjuka, trevliga människor, snälla och gillar alla,
snälla, jätteschysta, kände sig utanför med vissa, vissa var elaka, mycket drama och
var ej säker, super, bra, jättesnälla, väldigt roliga

Ledarna

4,28

Kommentar: underbara personer, roliga och snälla, jättesnälla, jättesnälla och
rättvisa, både snälla och elaka, snälla, bästa ledarna, bra, supersnälla, roliga och man
förstod dem, trevliga men kunde ha haft bättre koll, bästa!, bra och duktiga, glada
och snälla

Aktiviteterna

3,59

Kommentar: roliga, roliga, lite mer variation, jättebra!, jobbiga men roliga, mindre
namnlekar och att de inte är obligatoriska, roliga, roliga fast det finns roligare,
ibland jobbiga, mer helgruppsaktiviteter, helt ok, bra för att hålla kroppen i balans,
jättekul men fick inte ut så mycket av dem, roliga oftast, är lat

Maten

4,66

Kommentar: Bästa maten!, väldigt god, jättegod, jättegod, väldigt gott, jättegod,
asbra, saknade grönsaker, skitgod, god, jättegott, jättegott, maten var god, bra men
hålla koll på vad man inte äter, jättegod

Boendet

3,66

Kommentar: bra, fräsht, bättre än förväntat, inte sköna sängar och tråkiga rum men
vi hade någonstans att bo, bra, dammigt och stökigt redan när vi kom och föreslår
myrfällor, bra, sköna sängar och stort rum, rumskompisarna var underbara, äckliga
rum som jag var allergisk mot, hade kunnat vara bättre, mysigt men några plankor
på sängarna var borta, fint trots några fläckar här och där men det var trevligt att
komma ifrån dator och tv, svårt att andas och fick en kudde som lukta spya, lite
varmt, bra men mer brädspel

Har du nått ditt/dina mål?
Ja: 22st
Nja: 1st
Lämnat tomt: 6st
Nej: 1st
Inverkan (skala 1-5 där 1 är ingen inverkan och 5 mycket stor inverkan):

Ledarna

3,94

Deltagarna

4,22

Aktiviteterna

3,44

Övrigt? Vad har du tyckt om lägret i helhet?
Lika bra som alltid, bra, bra men förra året bättre, kul, varit bra men lite mycket lära
känna och lite lite självkänsla, super, träffat många vänner som kommer göra mitt
liv lättare, jättebra kommer nästa år också, Fantastiskt - mycket skratt och gråt och
jag upplevde saker jag aldrig kunde drömma om - jag skulle vilja komma nästa
vecka men får bli nästa år, allt är för hårt - man borde få göra som man vill,
kanonbra, roligt och fick nya vänner, blandade känslor men underbart, roligt men
mycket drama - osäkert med saker på rummen, bra, roligt men osäkra stunder, bra,
ganska roligt, allt var bra, superkul, bra - men tråkigt med alla negativa tal, bra,
roligt, superb - saknar redan alla härliga människor, otroligt bra organiserat och det
mesta var bra, dramatiskt i slutet - bölade en hel del och känt mig obekväm och
orolig, kul, jobbigaste år hittills - men ändå kul, bra
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Lägerutvärdering
FLATÖN´14

Läger 2 (29/6-5/7)

Utvärdering 2014 års VVDS läger 2; 29 juni-5 juli

Förmågor före och efter lägret (Skalan är 1-5 där 1 är lägst och 5 högst)

Före (33)

Efter (31)

Självkänsla

3,03

3,83

Tänka positivt

3,06

4,03

Ta egna iniativ

2,88

3,81

Samarbeta med andra

3,36

4,06

Våga prata inför andra

3,15

3,97

Självförtroende

2,91

3,87

Bäst med sommarens läger:

Allt, lära känna alla och få lyckotallrikarna, alla var så snälla och att man fått så
många vänner, känna att man är en del av en gemenskap, Nordens Ark var jättekul,
vara med nya och gamla vänner, gemenskapen man kände, utflykterna och
tallriksskrivandet, vänner för livet, få nya vänner, alla vänner, fått många kompisar,
fiska, alla spel, träffa alla nya kompisar, träffa nya vänner, träffa andra i min ålder
som har det som jag, lära känna alla, träffa nya personer och testa nya saker, allt,
nya kompisar och se maneter och zoo, alla vänner, snälla kompisar, aktiviteterna,
nya kompisar, alla vänner man fick, träffa nya personer, nya vänner, nya kompisar,
allting, nya vänner, vännerna!, allt

Göra mer vid nästa års läger:

inget, samarbetsövningar, bada, lika kul som detta läger, bada, bada och lyssna på
musik, mer ansträngande aktiviteter, så ska det låta, bada, teater, utflykter, teater,
bada, måla, bada och grilla, yoga, bada, fri tid och sovmorgon, sova, mer namnlekar
och mer snacks, fler olika grupper så man hinner vara med fler, träffa nya vänner,
allt var perfa!, mer fri tid, spökrunda, mera glass, fler aktiviteter där ledarna är med,
mer fotboll och utomhusaktiviteter, aktiviteter i skaparverkstaden, bada,
musikverkstad och teater, bada, måla och bada, sova, bada och frilek, bada

Vara med i nästa års läger som ej fanns med:

duschdraperier i duschen och andra priser än choklad, liseberg, origami och
äventyrsbad, liseberg, musikquiz och disco, en dag då man får välja en aktivitet från
några, godis, hjälpa till i köket, liseberg och ridning, grilla, liseberg, liseberg, paddla,
äventyrsbad inomhus, liseberg, en sjö att bada i, grillning, liseberg, gym, liseberg
och ridning, liseberg, liseberg, mer godis

Vad tyckte du om (Gradera från 1-5 där 1 är dåligt och 5 är bra)
Platsen

4,55

Kommentarer: bäst, superb, bra, jätteskönt och vackert, nära vatten och bra hus,
långt ifrån mitt hem och ingen täckning, mysigt, ligger nära havet som är ett stort
plus, alla andra lägerstugor är värre, hatar havet, den ligger så nära hemma, den är
inte den bästa men den är bra, långt att åka buss men annars 100% bra, mycket bra,
jättefint läge, underbar skog och hus, strand lite långt borta, jättemysigt, mysig plats,
mysigt med skog men lite litet, härligt ställe som är avskilt, lugnt och tyst, stora
ytor, nära vatten och mycket plats att vara på, nära till strand och jättefint, naturrik
och mysig, skog och mysigt

Kamraterna

4,79

Kommentar: snälla och roliga, omtänksamma, har fått bästa kompisar som jag inte
trodde jag skulle få, bryr sig och är roliga, bra vänner, trevliga och alla kunde vara
med alla, schysta och gick att prata med alla, alla finns där för alla älskar en, kom
överens och var snälla mot varandra, snälla, underbara, bäst i världen, mycket bra,
alla var bra förutom 2st, bäst, underbara, har aldrig träffat bättre kamrater, världens
bästa, snälla och brydde sig, bra, alla är så bäst

Ledarna

4,61

Kommentar: bäst!, ni är bäst, bra, varit bra men lite stränga, snälla och bra, najsiga,
bra, roliga och förstående, lite stränga, väldigt bra, roliga och förstod oss bra,
mycket bra, alla underbara när man lärde känna dem, snälla, kunde ta mer iniativ till
övningarna, snälla och man kunde prata med dem, roliga, rättvisa men ändå snälla,
trevliga och brydde sig, bäst, snälla och fantastiskt roliga, är bra på att se alla,
toppen och har ett jättebra ledarskap, seriöst, vi måste få gråta!, många tittade med
avsmak i blicken, roliga

Aktiviteterna

4,15

Kommentar: olika inte bara sport, jobbiga, väldigt roliga, men jobbigt i het sol,
roliga, de flesta var roliga, förbättrade min samarbetsförmåga men lite enfaldigt
ibland, testa allt och roliga, ansträngande och roliga, de flesta var roliga, roliga,
roliga, mycket bra, kul att prova nya saker, bra, roliga och varierande, blandat,
roliga, orkar inte på morgonen, hälften bra andra tråkiga, roliga men lite jobbiga,
bra, roliga

Maten

4,73

Kommentar: goda, bra, världens bästa mat, jättegod, aldrig ätit bättre, hemlagat
alltid gott, godaste maten EVER, jättebra, gillade allt förutom taboulleh, mycket
bra, GOOD, god, super, god men ibland hår i maten, Arne och Lena Sveriges nästa
mästerkockar, jättegod hemlagad mat, jättebra och god mat, godaste hemmagjorda,
supergod och varierande, jättebra förutom rissalladen, helt underbar, supergod

Boendet

4,36

Kommentar: mysigt och hemtrevligt, mysigt och bäst, orolig över att inte kunna
duscha men det löste sig, bra med många i ett rum, sängarna kunde vara bättre,
sängarna bra men väldigt varmt på rummet, mer förvaringsutrymme, love it, synd
att vissa bodde i ett annat hus, dörrarna gnisslade, mysigt, bra, mycket bra, fler
toaletter, bra, jättebra rumskompis, sängarna var inte så sköna, inga sänglampor,
bra, men saker kan fixas till det bättre, sängarna var lite hårda, bra rum, skitmysig
och bra sängar, bra

Har du nått ditt/dina mål?
Ja 29st
Nja 1st
Lämnat tomt 3st

Inverkan (skala 1-5 där 1 är ingen inverkan och 5 mycket stor inverkan):
Ledarna
4,27
Deltagarna
4,61
Aktiviteterna
4,15

Övrigt? Vad har du tyckt om lägret i helhet?

bästa lägret någonsin, älskat hela veckan, bästa veckan i mitt liv, kommer tillbaka
nästa år, superbra, jättebra läger som har allt, man vågar vara sig själv, älskar det,
roligt och soligt, en bra vecka på sommarlovet, superroligt, jätteroligt, roligt, allt, allt
och vännerna var perfekta, bästa veckan i mitt liv, jättebra idé som blev underbar
och jag kommer tillbaka, jättekul, jättebra och jag vill bli ledare så jag kan bli lika
bra som ledarna nu, jättetrevligt, bästa lägret jag varit på, allt, bra, jättebra,
underbart, ganska bra med trevligt sällskap, jättekul och kommer tillbaka, skitbra
och vill att det är två veckor, jätteroligt, älskar detta läger, bäst, bra
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