Lägerutvärdering
VETTRA 2016

26 juni-4 augusti 2016

Utvärdering 7-dagars läger (läger 1,3 och 4),
Vettra 2016

Förmågor:

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

Tänka positivt
Före
3,40
Efter
3,83
Ta initiativ
Före
3,35
Efter
3,75
Samarbeta med andra
Före
3,75
Efter
4,30
Våga prata inför andra
Före
3,20
Efter
3,75
Självförtroende
Före
3,40
Efter
3,71
Självkänsla
Före
3,59
Efter
4,06
Totalt
Före
Efter

3,45
3,90

Vad tyckte du om? (Gradera från 1 till 5, 1 är dåligt och 5 är bra)
Platsen 4,34

Fint ställe. Saknar gemensam plats att hänga på. Långt borta. Gå ut i skogen.
Bättre badplats. Avslappnande och rolig plats. Borde få vistas i killars resp.
tjejers längor. Kändes ej som Flatön, men ändå grymt. Röja stigen till
badplatsen. Klätterställning. Nya bänkar till samlingsplats. Jättefint.

Aktiviteterna 4,30

Lite tråkigt, utom fotboll under regn. Lite jobbiga lekar. Lite lugnare ibland.
Saknade kullekar. Alla var inte roliga.

Maten 4,65

Gott, men gärna alternativ inte bara för de med allergier. Starta restaurang!
Jättegod. Jättegod men önskar mjölkfritt för att inte ha ont i magen.

Boendet 4,08

Speglar. Soptunna och spegel på rummen. Bra sängar men kunde fixat rummet
bättre. Behövs målas. Mer klockor. Papperskorgar till rummen. Speglar till
rummen. Bästa sängarna. Speglar. Rummet var läskigt. Gillar inte sova med
andra. Papperskorgar och klockor.

Vad var bäst med sommarens läger?

Maten. Harge uddar. Snälla människor. Aktiviteterna. Allt fast fotboll var bäst.
Aldrig rastlös. Träffa nya vänner. Lära sig nya saker och lära känna nya vänner.
Kul. Träffa alla nya kompisar. Nya kompisar. Spelhålan och kompisarna.
Gemenskapen. Bada. Nya vänner, klä sig hur man vill och vara sig själv. Nya
platsen, människorna och badet. Fiska. Bada. Alla vänner. Nya vännerna. Bad
och fiske. Maten, bra ledare och snälla kompisar. Allt. Måla tavla. Nya
kompisar. Se Vettra och träffa nya deltagare. Vän med Signe och alla andra.
Allt. Människorna. Nya vänner och känna glädje. Nya kompisar. Inget för jag
var ensam hela tiden. Gå i skogen. Träffa andra människor. Aktiviteterna och
kompisarna. Kompisarna. Aktiviteterna. Nya vänner.

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

Smågruppsarbete. Fler utflykter. Mer egentid och då välja själv vad man vill
göra. Att ha mobilen 2 ggr/dag. Bada. Mer aktiviteter i spelhålan. Mer pärlor.
Bada. Längre utflykt. Längre raster för att umgås mer. Måla. Måla. Mer
utflykter. Bada och fiska. Bada. Fiska. Bada. Bada. Bada och promenera. Mer
fritid. Pyssla och rita. Bada. Samarbetsövningar. Kin-Ball. Aktiviteter. Bada.
Mobilen på natten. Bada. Skaparverkstaden. Fotleken.

Vad tycker du ledarna gjorde bra?

Trevliga. Brydde sig om deltagarna. Att de var ledare. Bra på att hålla ordning.
Stränga på ett bra sätt. Ibland för stränga. Allt. Sa god natt och god morgon. Var
snälla. Gjorde allt bra. Allting. Allt och Christian var jättesnäll. Att Christian var
en av ledarna. Allt. Allt. Stränga och sa till när det behövdes. Sa vad man fick
och inte fick göra. Hjälpte till när man mådde dåligt. Tydliga och bra på att
förklara. Leda och ta hand om oss. Allt. Allt. Nästan allt. Stränga med rättvisa.
Allt. Tillräckligt hårda och tillräckligt snälla. Bara bra. Allt. Allt. Allt. Riktigt
bra. Allt. Att hålla koll på tider och samlas. Hjälpte till när det behövdes och
förklarade bra. Snälla och hjälpte folk. Allt. Snälla. Beskrev bra och visade bra.
Bedömde alla lika. Lyssnade och försökte kompromissa. Snälla. Instruktioner
om vad vi skulle göra. Delade in rummen så att man inte kände någon så lärde
man känna dem.

Vad kan ledarna förbättra?

Inte skrika och slå på saker, det skapar otrygghet. Att det inte blir lika stressigt.
Man får vara med vem man vill. Vara med på alla aktiviteter som vi vill göra.
Lite lugnare vid utskällning. Allting är perfekt. Kan bli strängare. De var väldigt
bra. Hålla koll på om man är ensam. Höja rösten när deltagarna pratar. Att sluta
vara på och dela på kompisar. Att respektera om man säger att man inte kan
springa. Perfekt. Få en helhetsbild och inte bara hoppa in när något händer.

Vilka förväntningar? Motsvarade verkligheten förväntningarna?

Inga, måste bara komma hit. Få många vänner och det fick jag. Mina
förväntningar möttes av verkligheten. Det var kul. Att det skulle bli jobbigt men
det är bra nu. Skaffa nya kompisar och ha kul och det uppfylldes. Skaffa vänner
och lära känna många och det fick jag. Ja. Trodde det var hårdare men det var
det inte. Bättre självförtroende och det har jag fått. Alla blev mina vänner.
Dåliga förväntningar bra efter lägret. Höga förväntningar och ni levererade. Ja,
lite men det var bättre. Tänkte att det skulle vara lika bra som förra året. En
underbar tid och fina vänner och det fick jag. Nya vänner verkligheten
motsvarade förväntningarna. Nya vänner och ha kul Ja. Nya kompisar och ha
kul det hände. Inga förväntningar bra läger. Att ha kul det blev så. Jättekul
att komma till et ställe där du är välkommen och älskad av alla. Att ha kul och
lära känna alla. Att bada, leka och olika aktiviteter. Nya vänner och jag hittade
nya vänner. Som ett sommarkollo men detta var mycket bättre, kul! Fint
lägerställe med bra ledare och så blev det. Skulle få göra vad som helst men
det fick man inte.

Utvärdering läger 2, 6/7-15/7
Vettra 2016

Förmågor:

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

Tänka positivt
Före
3,45
Efter
4,01
Ta initiativ
Före
3,48
Efter
3,87
Samarbeta med andra
Före
3,69
Efter
4,30
Våga prata inför andra
Före
3,21
Efter
4,17
Självförtroende
Före
3,14
Efter
3,71
Självkänsla
Före
3,15
Efter
3,68
Totalt
Före
Efter

3,35
3,96

Vad tyckte du om? (Gradera från 1 till 5, 1 är dåligt och 5 är bra)
Platsen 4,48

Stor plats svårt att lära känna, blir grupperingar. För långt mellan husen. Fint
och mysigt. Saknar gemenskapen från Flatön. Var lite mysigare på Flatön.

Aktiviteterna 4,05

Att deltagare fick hålla i aktiviteter. Roliga och avslappnande.

Maten 4,64

Supergod. Varierande mat. Vegetariska maten tog slut
speciellt Lenas bröd.

mer av den. God

Boendet 4,57

Jättebra. Saknar klockor i varje rum. Fina rum och sköna sängar.

Vad var bäst med sommarens läger?

Träffa nya vänner, träffa alla, nya vänner, maten och aktiviteterna, träffa
kompisar och nya vänner, nya vänner och allt, träffa alla och maten, maten och
polarna, utflykterna, nya och gamla vänner samt alla aktiviteter, mesta var
jättebra, bada, utflykter och bada, 42 nya vänner, alla vänner, allt, allt, träffa alla
människor, träffa nya människor, behöver ett extra papper, att vara juniorledare
och lära känna mer folk, alla aktiviteter och samarbetet, charader, utflykterna,
bada, träffa alla personer, alla människor, träffa 40 nya kompisar och lära känna
alla, tallrikarna, folket, maten och Arnes ord, aktiviteterna, träffa nya och gamla
kompisar, träffa nya kompisar, promenaderna, vänner, kompisarna och ledarna,
vara juniorledare för jag ska bli ledare samt franska charaderna, träffa alla
underbara personer, lära känna alla nya personer, maten och aktiviteterna,
utflykter

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

Bada, mer pratstunder, sova på loftet, hajk, musik, dans, målning, teater, roliga
lekar som ej spårar ut, bussutflykt, utflykter, mer vila, utflykter,
skaparverkstaden, fiska, bada, att få använda mobilerna längre, sova, måla,
lugna aktiviteter, utflykter, fiska, mer fritid, bada, bada, rörelseaktiviteter,
springaktiviteter, bada och sjunga, maffia, stafetter, utflykter,

Vad tycker du ledarna gjorde bra?

Allt, hade kommandot, allt, viking kämpade asbra, de brydde sig, mer aktiviteter
för att öka gemenskapen, de gjorde det roligare att vara här, kämpade och gav
aldrig upp, grupper, hjälpte oss, hålla alla sams, allt, allt, allt, allt, roliga
aktiviteter, allt, så där, allt, lyssnade på oss, bryr sig, jättebra fortsätt så,

väldigt bra, det mesta, ställde krav, allt, bestämda och lyssnade på alla, brydde
sig om alla, gjorde sitt bästa, ibland stränga, allt, allt, gör sitt jobb, lagom balans
av stränghet och förståelse, bra förebilder, trevliga och ställt krav, allt, allt,

Vad kan ledarna förbättra?

Lyssna mer på deltagarna, ta det lugnt och slappna av, stressa mindre, mer mix
av seriös och larvighet, säga till på andra sätt, säga åt mer, vara strängare, gör ett
bra jobb, låta oss bestämma mer, vara lite mer flummiga (båda betydelserna),
mer samtal individuellt, ta det lugnt, bra som det var, mer sociala, se till att alla
deltar, vissa attityder gjorde att jag tänkte på tidigare dåliga minnen så kanske
tänka på vad man säger, Andrea för sträng ibland,

Vilka förväntningar? Motsvarade verkligheten förväntningarna?

Bättre än förväntat, precis som jag ville, trodde det skulle vara lugnt men det vra
mycket samarbete och alla prata med alla, förväntade mig att bli accepterad men
inte att jag skulle få 42 nya vänner, att få nya vänner och det har jag fått, vänner
och förstå andra bättre, bättre an jag trodde, att alla var snälla, det var bättre,
hade inga förväntningar, nya vänner och det fick jag, bättre an förväntat, hade
jättekul, respekt, många vänner och det fick jag, jag gillade lägret, var nervös
och orolig men blev jättebra, godis saknade det, umgås och det fick jag,
hoppades på nya vänner och ha kul det fick jag!, minns ej men det var bra, nya
vänner och god mat och det uppfylldes, höga förväntningar pga tidigare läger så
bra detta läger levde upp till det, träffa fina personer vilket jag gjorde, bra
ledare och mer vänner, trodde jag skulle vara likadan som när jag kom men har
förändrats mycket positivt

