Lägerutvärdering

2017
227 ungdomar, 6 läger
16 juni-12 augusti 2017, Hela sommarlovet!!!

Utvärdering Vettra-sommaren 2017
227 ungdomar på 6 läger

Läger 1: 16/6-22/6, Läger 2: 27/6-3/7, Läger 3: 7/7-13/7
Läger 4: 17/7-23/7, Läger 5: 27/7-2/8, Läger 6: 6/8-12/8

Förmågor:

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

Tänka positivt
Före
3,12
Efter
3,91
Ta initiativ
Före
3,07
Efter
3,74
Samarbeta med andra
Före
3,50
Efter
4,29
Prata med människor du inte känner
Före
3,24
Efter
4,04
Självförtroende
Före
3,09
Efter
3,76
Självkänsla
Före
3,06
Efter
3,85
Totalt
Före
Efter

3,18
3,93

Vad tyckte du om? (Gradera från 1 till 5, 1 är dåligt och 5 är bra)
Platsen 4,69

Stor plats med mycket att göra på. Naturen är så vacker. Älskar miljön. Allt man
behöver för ett läger finns här. Jättefint men ett större utrymme att vara på. Vackert
och stort, och att det är privat. Hade allt man behövde. Fin och stor plats med
områden som man kunde göra allt möjligt på.

Aktiviteterna 4,41

Jag skulle vilja ha mer sport. Alla aktiviteter är inte för alla men de är grymma.
Jättekreativa och roliga. Aktiviteterna var välplanerade vilket var väldigt bra.
Ibland roliga, ibland inte. Jätteroliga. Göra fler aktiviteter. Roliga och lärorika. Lite
för mycket bad. Bra variation på lekar och aktiviteter (vissa lugna andra mer
fysiska).

Maten 4,75

Maten Var som vanligt hur god som helst. Jättegott! Maten var god, men det hände
någon gång att det inte riktigt föll mig i smaken, men det är bara jag som är kräsen.
Arne & Lena fixar alltid förstklassig mat som jag saknar när jag inte är här. Allt var
väldigt bra. Kunde varit färsk frukt till frukost.
Bästa maten någonsin. Supergod, bästa lägermaten jag ätit och världsklass. Gör mer
vegetarisk lasagne nästa gång. Gillar veganska produkter som oatly men kunde varit
mer grönsaker till pålägg. Maten var verkligen god och det var trevligt att det var
hemlagat.

Boendet 4,42

Lite slitna rum. Fixa toaletterna i Blå tåget. Hotellsängarna var så sköna. Rummen
mysiga och en bra rumskompis gjorde allt bättre. Det är inte alltid städat när man
kommer men därför lämnar jag det bättre än när jag kom. Jättetrevliga
rumskamrater! Sängarna är jättesköna och det är bra att det finns sidofönster med
myggnät. Kunde varit finare. Hade varit roligt att bo med fler men rumsren var
jättebra ändå, Saknade krokar till duschhandduken i rummet. Lite större rum.
Renare rum och sätta upp krokar i rummen. Mysigt, stort, rent och funktionärt.
Blev korsdrag i rum 1 så att dörren kunde öppna sig på natten.

Vad var bäst med sommarens läger?

Lekarna, skaparverkstan, ledarna var super bra, att alla umgås med alla, träffade så
många nya kompisar, maten, kompisar, träffa nya kompisar, det var roligt, lärt mig
mycket, roligt, jag kunde och vågade mer än jag trodde, aktiviteter, att jag upptäckte,
alla nya kompisar, ledarna och deltagarna, bada, alla nya vänner, den långa
promenaden, alla nya vänner, vi lärde oss jätte många nya saker, perfekt, möta nya
människor, allt, att jag har fått 31 nya vänner, maten, övningarna, nya kompisar,
ledarna, allt, alla nya vänner, bra sammanhållning, jag lärde mig att inte döma
människor på en gång innan jag känner dem inombords, att få jätte bra kompisar,
skäll, fiska, bada, promenaden, allt
Hargeuddar och maten. Att träffa nya personer från olika deltar av landet.
Vännerna. Träffa nya människor. Att träffa otroliga och fantastiska människor. Få
nya vänner, maten och uppleva området. Vännerna. Det mesta. Många bra saker.
Alla man lärde känna. Nya kompisar. Bada vid bryggan. Nya kompisar och att göra
roliga aktiviteter samt bada på olika platser. Utflykt och grillning på den. Bad.
Gemenskapen och alla nya vänner. Att kunna ta mer ansvar än innan. Vänner. Att
alla kan prata och vara med alla. Ledare i samma ålder som kändes som vänner. Att
träffa nya kompisar. Träffa nya vänner och göra roliga aktiviteter samt vara med på
lägret. Lekarna. Träffa nya personer. Alla samarbetsövningar, träffa nya kompisar
och lära känna sig själv bättre. Träffa nya människor. Vänner. Massa nya vänner.
Det vi gjorde. Man fick göra mycket. All gemenskap och glädje. LLL (Lenas
Legendariska Lasagne). Bada. Musikstunderna. Få mera kompisar. De andra
deltagarna. Badet och vandringarna. Träffa nya vänner. Alla man fick träffa. Att lära
känna andra. Lekarna. Träffa nya personer. Maten och kompisarna. Att få träffa
massa nytt folk.
Allt. Allt. Allt. Nya kompisar. Många nya vänner och vi blev så tajta. Alla nya
vänner. Maten. Träffade många nya underbara människor. Bada och aktiviteterna.
Många nya vänner och lära sig mycket. Att få lära känna folk. Träffa alla nya
kompisar. Träffa alla nya människor. Träffa alla nya människor. Fick många fina nya
kompisar. Alla vänner. Vandra och möta alla olika människor som funnits i ens liv.
Att få lära känna alla nya människor. Alla nya kompisar. Gemenskapen i gruppen.
Alla nya vänner och gamla vänner. Maten och alla nya vänner man fått. Att träffa
nya vänner och bada. Att träffa nya vänner. Att träffa alla nya människor. Att träffa
nya kompisar. Allt. Alla nya kompisar. Att få träffa nya vänner. Att få alla vänner.
Att träffa så många nya vänner. Det bästa med lägret var att träffa nya vänner.
Vandringen. Alla fina kompisar. Träffa kompisar. Aktiviteterna. Alla fick vara med
och alla var jätte snälla. Många roliga aktiviteter. Alla nya vänner. Träffa nya vänner
och träna sina förmågor. Ta vara på dagen och gå upp tidigt. Träffa nya människor.
Allt, rummen och aktiviteterna. Vandringen. Alla människor, maten och
vandringen. Att få nya kompisar. Träffa nya kompisar. Nya vänner och vara
utomhus. Fiska var kul! 5-kampen var rolig för då fick man samarbeta med andra
och uppgifterna var ej för svåra. 4-hörn övningen var jättebra för då lärde man
känna de andra på en annan nivå. Gemenskapen med alla deltagare. Dans, musik, 4-

hörn och måla var de bästa aktiviteterna. Att lära känna nya människor. Gillade det
spontana d.v.s att vad som helst kunde hända. Utflykten till Harge-Uddar. Att alla
kompisar på lägret får jobba eller vara med varandra som ett team. De ”raster” vi
tillbringade i spelhålan. Även roligt att gå på promenad. Bad vid bryggan och
utflykterna. Människorna. Samarbetsövningar och 4-hörn. Alla 17 nya vänner + alla
ledare. Bada. Att träffa nya människor. Alla saker vi gjort. Allt har varit jättekul,
men att träffa nya kompisar. Att vi gjort väldigt mycket saker. Alla nya kompisar
och att man fick hitta så mycket aktiviteter, nya människor. Sammanhållningen och
mycket skratt. Allt folk. Skaparverkstaden. Träffa nya människor. Så många nya
vänner. Bada och rita. Träffa nya vänner. Att jag mår bättre, fick träffa snälla
människor och fick någon att lita på. Nya vänner. Många nya bästa vänner och
boendet. Träffa nya kompisar. Träffa nya människor. Vandringen. Känslan av att
tillhöra en grupp och att någon bryr sig. Utflykten och lapparna på ryggen, jag fick
lära mig att träffa vänner på riktigt är bättre än i telefonen, Att träffa så många nya
kompisar och att gruppen blir så nära på bara några dagar, Allt från grunden till
toppen, Att träffa så många olika människor från runt om i sverige, även om alla
var olika så blev alla vänner

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

Femkamp, äldre deltagare, loftet, kortspelet på loftet, utflykter, bada, mer fritid, mer
rast, vara i skaparverkstan, spela maffia, vandra, mer prat övningar, mer djupa
samtal, mer lära känna övningar, bada, paddla kanot, pysselverkstan, mer varierande
lekar för oss som varit på lägret tidigare, mer utflykter, ta det lugnt och bada, ingetallt var jätte bra, allt, fiska, går till stranden som är längre bort, skaparverkstan,
kommer inte komma, mer utflykter, baka, laga mat, utflykter, fotboll, bada, prata i
små grupper, mer varierande lekar för oss som varit här tidigare, stolen, rast, sova,
rast, sova. Speeddating. Vandra mer. Bada, träffa nya och ha kul. Vet inte. Köra
fånga flaggan. Vandra mer. Bada och dricka te. Bara tuta och köra. Mer sovmorgon.
Vet inte. Musikstunder och måla. Inget, allt är bra. Prata med fler. Maffia. Bad och
vandra mer. Långa utflykter. Haktennis och fyra hörn. Måla/rita. Mer organiserad
fritid och mer tid vid pingis/biljard. Ha mer morgonaktiviteter såsom massage,
gympa etc. Vet inte. Måla mer och göra mer aktiviteter. Våga prata med fler. Fler
utflykter. Mer musik vid aktiviteterna så du får energi. Mer aktiviteter med musik.
Sova mer. Mer laglekar. Mer aktiviteter som man springer på typ stafett. Bada. Måla.
Organiserad fritid. Mer i pingisrummet. Fotboll, brännboll eller liknande. Spela
maffia och göra mer uttänkta världar. Bada, pyssla i skaparverkstaden och spelar
mer biljard/pingis. Mer dans, kanske en kväll med disco. Måla tavlor. Mer på loftet
för där är mysigt och lugnt. Mer organiserad fritid. Pyssla, måla och rita. Maffia och
catch the flag. Bada. Catch the flag. Bada. Bada. Allt. Vet inte. Bada. Bada oftare.
Mera saker att få lära sig. Bada, fler utflykter och större valfrihet gällande aktiviteter.
Gå ut och vandra. Göra mer aktiviteter tillsammans och inte dela in oss i olika
grupper. Bada mer, fler blandade grupper och inte stanna i samma grupp hela
tiden. Bada mer. Bada och oplanerad organiserad fritid. Bada tillsammans. Mer

organiserad fritid. Samarbetsövningar. Vara med andra grupper. Ha tid för att prata
med varandra. Bada. Rita och vara mer positiv. Talövningar. Biljard och pingis. Mer
övningar med alla samlade och ej dela in i grupper lika ofta. Maffia. Bada mer. Allt.
Bada mycket mer. Rita. Mer smågrupper. Vet ej. Mer grupptävlingar. Vandra mer i
skogen. Bada. Mer tillitsövningar. Vet inte. Fritid. Spela fotboll. Bada och mer
vandring i skogen. Mer aktivitet i helgrupp. Mer fritid, Mer aktiviteter. Mer tid för
att prata om sitt liv. Vara mer i helgrupp. Tipspromenad. Brännboll. Mer fritid.
Bada. Fritid. Toastjärn. Gå ut i skogen mer. Bada. Vandra i skogen. Vara tystare.
Lyssna och bli ledare. Mer fritid och roliga aktiviteter. Fler tal/känsloövningar. Fler
morgonpromenader. Mer telefontid. Dela upp åldrarna 10-13 och 14-16.
Mer egna val, mysiga aktiviteter på kvällarna typ lägereld, åka till vattenland. Att
prata om känsliga ämnen i mindre grupper, det var skönt att prata ut, mer på
”loftet” på morgonen, fotboll, pingis, biljard, mer fritid Allt var super, det bästa
lägret jag varit på, mera bakning. Bada, pyssla/måla. Mer aktiviteter. Gå på långa
promenader och bada. Lite mer sporter. Lite mer fritid. Bada. Lite mer sporter t.ex.
frisbeegolf. Lite mer sportaktiviteter i helgrupp t.ex fotboll, badminton etc.
Aktiviteter. Den typen av aktiviteter vi gjorde på loftet som t.ex. den andra typen av
Maffia. Mer samarbetsövningar. Mer utflykter. Mer vandringar, fast lite kortare.
Mer dans och musik och myskvällar då vi hittar på roliga lekar och lär känna
varandra ännu bättre. Lite mer större aktiviteter såsom 5-kampen eller burken som
tar längre tid utan att vara upprepande.

Vad tycker du ledarna gjorde bra?

Roliga, kul att umgås med, de var tydliga, super bra, snälla men kunde också säga
till, rättvisa, tydliga med regler, roliga och snälla, snälla, sa till, ni gjorde allt bra,
snälla, omtänksamma, roliga, bra ledare, snälla och tillmötesgående, gav tydliga och
bra informationer, sa till, bra aktiviteter, fantastiska och tålmodiga, allt-de är
fantastiska, allting, de var tydliga, de jobbade jätte bra och de försökte att vi blir
bättre och det har vi, de var bäst, mer kakor, typ allt, allt, att de stod ut med oss fast
vissa inte skötte sig, omtänksamma, organiserad fritid, allt, sa till och var lagom
stränga, sa till när någon gjorde fel, snälla, förståndiga, noggranna, de följde
reglerna och påminde, peppande, maten, sa till. Tog upp konflikter så de löstes
snabbt. Sa till på rätt sätt och skötte aktiviteterna bra. De vara bra och lyssnade på
vad man hade att säga. Tog tag i saker och sopade inget under mattan. De tog det
på allvar. Hålla ordning och koll på oss. Motivera och hjälpa oss vara positiva. De
tog detta seriöst och gjorde sitt bästa. Mycket förstående och vältalade. De var
roliga och det är viktigt. Tog upp allt och var ganska stränga. Lyssna på oss andra.
De har gjort bra. Var rättvisa. Var väldigt förstående. Tydliga. Allt men när Arne
pratade före en måltid fick mig att tänka till och det har gjort mig till en bättre
människa. För att vara första gången för Mattias och Joel gjorde de ett grymt jobb
med ansvar och allt. Att lösa probleman som kom. De tog upp obekväma saker
inför hela gruppen. Förklarat bra. Pratade tydligt så man förstod och hjälpte en om

man behövde prata. Snälla och roliga. De tog upp alt och sopade inte det under
mattan. De vara positiva. Tydliga, korrekta och lagom håra men även väldigt
trevliga. De var tillräckligt stränga och hjälpte till mycket. De var förstående,
positiva men ordentliga. De sa till när man skulle fokusera. De hjälpte till. De var
bestämda men inte för mycket och snälla. De förklarade övningar bra och hjälpte
till om man ej förstod. De var bra på att tjata. Ledarena var stränga med ej för
stränga. Hårda men rättvisa. Mycket saker. Roliga lekar och var rättvisa. De gjorde
typ allt. De var rättvisa, roliga, stränga och trevliga. Att säga till om någon prata. De
var rättvisa. Snälla men hårda. Det mesta. Allt. Sjyssta och hjälpsamma. Snälla och
skötte problem på ett bra sätt. Allt bra. Gjorde bra saker. Kunde vara mer seriösa,
men också roliga och mer positiva. Snälla och rättvisa. Allt var bra men det bästa är
att de alltid var positiva. Aktiviteterna. Allt. Gjorde ett jättebra jobb med att hjälpa
oss. De brann för sitt jobb. Ledde gruppen bra och såg till att vi gjorde som vi
skulle. De peppade mycket. Sa till om man gjorde något dåligt. Roliga men ändå
stränga. Snälla, roliga och peppande. De satt bland deltagarna och såg alla.
Jättetrevliga. Höll koll på alla barn och ungdomars fanns på plats och att prata högt
inför alla. Förstående och jordnära. Allting var bra. Såg till att alla blev en del av
gruppen och att ingen var utanför. Var sig själva och höll koll på gruppen. Allt.
Gjorde allt bra. De hjälpte till om man gjorde sig illa. De sa till när det behövdes
och hjälpte till. Förklarade bra och var snälla. Allt. De var snälla. Komma på
aktiviteter. Visade engagemang och såg till att alla var delaktiga. Hade många olika
aktiviteter, utomhus och inomhus, var väldigt härliga och snälla och brann för vad
de gjorde. Hårda när det behövdes. Alla ledare var väldigt pedagogiska. Snälla och
hårda. Respektfulla. Säga till när det behövdes. Hårda, snälla och coola. Gjorde
roliga saker. Lätta att prata med. Såg till att alla var med på lekarna. Väckte oss på
ett bra sätt. Dom sa till om det blev för stökigt. Dom var fantastiska och generösa.
Stränga men trevliga. Allt. Allt, snälla och omtänksamma. Sa till när vi inte lyssnade.
De hjälpte oss. Dom var bestämda. Sa till när det blev för högljutt och aktiviteterna.
Att leda andra. Lyssnade på en. Dom förändrar människor till det bättre. Snälla. Sa
till oss när det behövdes. Dom var säkra och gjorde mig säker. Sa till när vi va
högljudda. Dom tog uppgifterna på allvar. Snälla och lätta att prata med. Tog
ställning. Gav bra instruktioner. Förklarande, visade kärlek och medmänsklighet.
De styrde upp när något gick fel, ingrep fort vid incidenter, ledarna är tryggheten i
detta läger, utförde bra lekar, sa till på skarpen när det behövts, de ligger mycket
bakom gemenskapen vi fick med alla aktiviteter, platser i matsalen etc, de hjälpte till
när det behövdes, såg till att alla mådde bra.
Väldigt tydliga och kunde ge instruktioner som alla kunde följa. Tydligt ledarskap
och jobbade bra ihop. Mycket disciplin och bra ledarskap. Fanns alltid till hands om
någon behövde hjälp. Förberedda och fanns alltid till hands. Lyssnade och
respekterade oss men sa ändå till om någon inte skötte sig. Man kände att man
kunde prata med dem. Bra på att variera och vi fick göra något nytt varje dag. Att
de var noga med att alla skulle samarbeta och vara en samlad grupp i övningarna.
Allt. Tydliga och rättvisa. Positiva till det mesta och ryter till när det behövs. Allt.

Roliga men ändå stränga. Snälla och lyssnade. Allt, och att dem sa till ofta.
Jättesnälla och gjorde bra ifrån sig. Förstående, snälla, hjälpte till och roliga

Vad kan ledarna förbättra?

Inga bestraffningar, en del måste prata högre, vet inte, vet inte de var väldigt bra,
inte peka ut folk det var hemskt, inget, 10 kamp ist för 5-kamp, förstå barn,
stafetter, ta det lugnt mer ”härvarandet”-dagdroppa och tänka lite är ju skönt, inte
vara så hårda hela tiden, inget-de gjorde allt jätte bra, inte vara så hårda i vad de
säger, kommunikationen mellan ledarna, humor, de skulle vara mer ”chill”, inget, de
behöver inte tjata, de var jätte bra så kommer inte på något, ge straff till de som
inte sköter sig, mer mobil tid, inget, våga säga till mer, inte vara så hårda, vara lite
tydligare, att ingen behöver köra idioten, inte glömma kakorna, tiderna.
Vara lite strängare. Sitt tålamod. Inget. Inget. Inget. De har varit bra. Vet inte. Jag
vet faktiskt inte. Vet inte. Leker med oss. Kanske säga ifrån på ett bättre sätt. Inget.
Varit strängare. Vet inte riktigt. Inget, de är superduktiga. Inget. Ha bättre musik
när de väcker oss. Musiksmaken, kan lyssna mer på oss. Använda namnlapparna
mer så det blir mer variation vem man sitter med. Yngre ledarna kan förmedla en
mer positiv stämning, att inte fokusera på det dåliga. Vet inte. Förklara lite bättre.
Planera allt i förväg. Vet ej. Musiken. Jag tror de yngre inte förstod riktigt vad detta
läger handlar om och därför borde det anpassas efter ålder. Ta bort de korta
rasterna och göra de andra rasterna längre. Samla oss tidigare inför en måltid så
man inte behöver vänta så länge. Inget. Komma på mer aktiviteter där man rör på
sig. Inget. Vara lugnare och jobba med sin självkänsla. Att inte vara så negativa.
Ibland hade man jättekul och därefter så sa en av ledarna något nedstämt och
negativt. Vet inte. Tänka mer positivt och ej fokusera på dåliga saker. Vara
strängare. Svår fråga. Vet ej. Inget. De gjorde sitt bästa och det var gruppen mest
som behövde visa mer respekt. Sätta upp lapparna på bordet innan maten. Inget.
Inget. Ingenting. Vet ej. Vet inte. Inget, allt var jättebra. Om någon kommer sent
att inte då sura lika mycket. Mer bestämmande. Inte prata som om de skäller på en
när de inte gör det. Vara mer bestämda när någon inte lyssnar. Ingenting. Ha mer
starka röster när de pratar. Inte skratta så mycket. Behandla alla likadant så att man
inte känner sig utfryst. Ta hänsyn till folks känslor om t.ex. någon mår dåligt att inte
bli bortknuffad när man hjälper. Peppa ännu mer. Inget. Inget. De gjorde allt bra.
Ge beröm när vi har gjort bra. Inget. Berätta mer om att vara positiv. Att vara ännu
tydligare. Inget. Inget, de är redan bäst. Mer eget val på organiserad fritid. Inget.
Inget, de gjorde allt bra. Ingenting, allt var bra. Att stötta oss och inte bli arga om
man inte vågar. Att vara lite lugnare. Ingenting. Inte så stränga. Vet inte. Vet ej.
Inget, dom va bra på alla sätt. Vet inte. Dom gjorde ett bra jobb så behöver inte
förändra något. Vara tydligare. Jag vet inte dom har varit jätte bra. Att vi får lära
känna dom bättre. Ingenting. Vara mer hårda när det behövs. Vara hårdare. Inget.
Dom behöver inte förbättras, dom är jätte bra. Inget. Vänta tills det blir tyst innan
dom ger instruktioner. Inget. Vara mindre hårda, ge mer beröm enskilt. Ingenting.
Vara hårdare när alla pratar vid samlingen och maten. Inget. Vara hårdare. Lite
snällare. Vara mer bestämda. Ge oss mer fritid. Förlänga aktiviteter så vi slipper

onödiga lekar som tex fotleken, tänka på att vissa situationer inte är dåliga från
början , gruppen trycks ner när någon får en tillsägelse, vara med när vi badar,
inget, mer yoga på morgonen, Att inte svära, att agera mycket tuffare och skicka
hem folk direkt när de gör något som intre är okej, fler raster för ibland blev det
stressigt, se till att alla får baka
Lite snällare. Gjorde allt bra. Mer seriösa under vissa tillfällen. Att försöka stötta
och driva deltagarna mer framåt. Få alternativ att välja mellan och sedan rösta. Inte
bli för arga och brusa upp utan hålla en bra attityd och lugn. Inte få kritiken så
personligt utan gå undan och förklara tydligare vad man gjorde för fel. Kände mig
otrygg av detta och fler med mig. Att ledarna kunde vara med i aktiviteterna för att
lära känna dem mer.

Vilka förväntningar? Motsvarade verkligheten förväntningarna?

Trodde det skulle vara mer ålders indelade mobiltid minst 1 tim, trodde lägret skulle
vara sådär men det var svin bra, trodde lägret skulle vara som ett vanligt läger,
trodde det skulle vara ett vanligt läger men jag blev överraskad har verkligen lärt
mig saker, att alla skulle vara glada, men det blev gråt ibland men i stort var det jätte
kul läger, jag ville inte åka då jag inte visste något om det men sen var det väldigt
kul, lägret var ännu bättre än jag förväntade mig, var rädd i början men sen blev det
jätte bra, trodde det skulle vara fler äldre 02 och uppåt, bra läger men strängt,
förväntade mig ett kollo och ville åka hem första dagarna men sen vil man stanna
ännu längre- ett riktigt bra läger, trodde det var mindre seriöst och att folk skulle
döma en mer, kraven var höga och ni levererade-det tog ett tag men ni fick gruppen
samman på något sätt, mina förväntningar stämde, trodde det var mer en lek-men
det var lära för livet, kunde inte så mycket om lägret men jag är SÅ glad att jag fått
vara här, ja verkligen, trodde det skulle vara långtråkigt med alla lekar men det blev
faktiskt riktigt kul, sedan trodde jag inte man kunde få vänner på typ 1 vecka- men
det gick ju, typ ett läger där de försöker få alla vara sig själva, trodde mer bad,
trodde det skulle bli värsta veckan i hela mitt liv-men det blev istället en av de bästa,
att träffa nya kompisar, trodde jag skulle dö för det skulle vara så tråkigt-men jag
har lärt mig otroligt mycket, att man fick göra vad man ville, att man skulle få
använda mobilen mer. Har varit här förut och det var som förut bra. Var
jättenervös för att träffa personer men det gick mestadels bra. Jag kunde ha bjudit
mer på mig själv men kände också att ingen lyssnade på en ibland. Inga speciella
förväntningar, har varit här förr och älskar att åka hit. Jag trodde inte lägret skulle ta
”Våga Va Dig Själv” på så stort allvar. Ni gjorde verkligen allt för att ingen skulle
lämnas utanför. Lägret var mycket bättre an jag förväntade mig och jag lärde känna
fler människor än jag trodde jag skulle göra. Jag förväntade mig nya vänner, 5
stjärnig mat och ha superkul, allt hände i verkligheten. En va de bästa veckorna jag
varit på. Det var mycket mer än vad jag trodde, Tack för en fantastisk upplevelse.
Jag hade höge förväntningar än vad lägret nådde upp till. Tyckte Joel var otrevlig.
Det var även mer negativ energi än förra året. Joel fräste åt en och gav en ingen
chans att förklara sig om man gjorde något fel. Jag hade inga förväntningar inför

lägret för jag har aldrig varit på något sånt här förut. Jag trodde det skulle vara
bättre faktiskt. Jag är lite besviken pga att förra lägret var jätteroligt och det var
mycket mer positiv energi som kretsade här på lägret än vad det var nu. Folk är
mycket mer otrevliga och en av ledarna var väldigt otrevlig och nästan fräste. Jag
tycker vissa ledare ska lära sig att lugna ner sig och inte vara otrevlig och negativ.
Det som hände med tjejerna i början tycker jag inte hade behövts ta upp så mycket.
Vi var jättepositiva och skrattade och vi hade det bara bra plus att tjejerna innan ha
de löst det som hände innan och var också glada. Jag menar att det går ej att hjälpa
till om tjejerna löser det själva. Då spreds onödig negativ energi. Saknade pratet om
Linda för det för folk samman. Jag önskar jag varit en bra ledare och snällare mot
vissa ledare, lägret har varit jobbigt. Jag fick mer vänner än jag trodde men det
ändrar inte ensamheten hemma. Jag trodde det skulle vara sämre än det var. Jag
hade inte så många förväntningar mer än att det skulle vara kul vilket det var. Hade
inga speciella förväntningar. Jag trodde vi skulle göra mer fysiska övningar typ
armhävningar och jag trodde man gick direkt till frukosten efter att man vaknat. Jag
hade förväntat mig ett läger med samarbete och en grupp som visade respekt och
fokus mot varandra men så blev det inte tyvärr och det är tråkigt. Roliga personer,
men vissa var lite tråkiga och var bara med vissa. Alla var inte med alla. Att alla
skulle vara trevliga och behandla alla väl, det kändes verkligen som vi har känt
varandra hela livet. Mina förväntningar motsvarade verkligheten. Jag hade motsatta
förväntningar för jag trodde maten skulle vara som skolmat men den var mycket
bättre och så fick jag lära mig mycket. Det var bättre än jag trodde. Jag tråder jag
skulle vara ensam och inte träffa nya vänner fast det gjorde jag. Jag hade höga
förväntningar på ledarna. maten, aktiviteterna, samarbetet och det stämde överens
med det jag hade innan. En stor anledning var också att jag lärde känna mig själv
bättre och lära känna andra, vilket jag verkligen gjort. Träffa nya människor och att
kunna vara mig själv, och det motsvarade verkligheten. Hade inga speciella
förväntningar, jag åkte hit för att förbättra min självkänsla men det funkade inte.
Trodde lägret skulle vara jättetråkigt men det var jättekul. Jag trodde inte att jag
skulle ha kul eller skaffa några vänner men det gjorde jag. Jag trodde det skulle vara
tråkigt men det var superkul. Att det skulle vara roligt och det var det. Jag trodde
inte vi skulle göra övningar på detta sättet och att vi skulle vara mer på rummet.
Hade inte några förväntningar. Jag trodde vi mest skulle leka lekar och sämre
sovrum, men jag hade superfel. Vet ej, men det var superkul. Inga. Det mesta var
som jag trodde men jag trodde vi skulle få sova längre, inte ha mobiler och inte lika
mycket prat innan och efter måltiderna. Jag trodde det skulle vara jättetråkigt men
var skitkul. Att man skulle få göra som man ville,men det var ej så och det var bra.
Att det skulle vara roligt och det var roligt. Jag visste inte om det skulle vara kul att
komma hit. Att det skulle vara jobbigt men det var ej så jobbigt. Typ som ett kollo
där man gör som vill och ledarna bara leder ibland, men så var det ej. Det var
mycket bättre. Både ledarna, deltagarna, platsen och så klart maten. Hade
förväntningar. Att det skulle bli roligt att träffa nya härliga kompisar. Det blev roligt
som jag tänkte. Jag trodde sängarna skulle vara dåliga men de var jättesköna.
Trodde att det inte skulle vara bra men det var jättebra. Jag hade jättehöga

förväntningar och när jag kom hit blev det mycket bättre än jag tänkte mig. Att det
skulle bli roligt. Jag hade förväntat mig att de andra ungdomarna skulle vara lite mer
öppna men jag kan ge dem tid. Jag förväntade mig 3 av 5 möjliga men det 10 av 5.
Det var inte som mina förväntningar, jag hade inte förstått att det skulle vara så här
strängt (även om det var bra) och att det skulle handla så mycket om ungdomars
välmående. Hade inga förväntningar men lägret vara bra. Trodde det skulle vara
roligt och det vara det. Att jag inte skulle få vänner - jag fick och trodde maten
skulle vara dålig - Den var bra. Hade lite lagom förväntningar, trodde att det bara
var ett läger men verkligheten var helt annorlunda, vi fick kämpa hårdare än jaga
trodde. Jag trodde tjejer och killar delade byggnad så att man blev lika nära med
alla, men tjejerna och killarna bodde i två olika. Att det skulle vara kul och att man
skulle få många vänner. Jag hade trott att man fick välja vad man skulle göra och att
man skulle få mer sovtid (för att jag är person som sover hela dagarna nästan). Jag
hade inga förväntningar men lägret blev bättre än vad jag trodde. Att jag skulle vara
ensam men jag fick jättemånga vänner. Jag hade inte så mycket förväntningar men
de förväntningar jag hade motsvarade verkligheten. Jag hade inga förväntningar.
Att jag inte skulle få några vänner - det fick jag och massor. Inget typ eftersom jag
var här förra året och då vet jag vad vi kommer att göra. Att lägret är jättebra. Jag
hade stora förväntningar och jag skulle säga att dem levde upp till det. Jag trodde
att det skulle vara supertråkigt, men jag hade FEL. Jag trodde inte jag skulle få
några vänner, men nu har jag jättemånga. Jag hade inte så höga förväntningar och
visste inte hur det skulle bli, men redan efter Arnes första tal så hade
förväntningarna blivit slagna. Jag kom till lägret för att träffa nya vänner och det har
jag absolut gjort, 32 stycken! Vanligtvis så blir det lätt mindre grupperingar i större
grupper t.ex. skolklasser men inte här. Jag är riktigt glad att jag kom. Helt olika, mer
på ett bra sätt. Få lära känna nya människor, det har uppfyllts. Nya vänner. Vet inte.
Hade höga förväntningar och lägret motsvarade det. Att ha kul, lära mig, bada och
förbättra mitt liv. Ja mina förväntningar möttes. Ett läger som tog saker på allvar,
men inte så hårt. Trodde också jag skulle få mer fritid. Vet ej. Förväntade mig en
äldre åldersgrupp. Förväntade mig mer som ett kollo, men det var roligt ändå.
Förväntade mig mat, spel, bada, vänner och fin utsikt, alla mina förväntningar
möttes. Jag trodde inte det skulle vara lika strängt och känsligt, men det var ett fint
läger som får 10 av 10 i betyg. Höga förväntningar, som nåddes. Lägret kommer
hjälpa mig i psykiskt svåra situationer och att jag bara behöver tänka på vad jag lärt
mig här på lägret. Trodde det skulle vara bra men inte så fint, men det var det bästa
och roligaste och jag kommer komma tillbaka. Jag har varit på detta läger förut så
trodde det skulle bli samma, men jag hade mer roligt denna gång. Höga
förväntningar och lägret blev bättre. Förväntade mig snällt folk, god mat och roliga
aktiviteter – allt av det blev av. Alltid något nytt att se. Trodde att det skulle bli ett
kul läger, och det blev det. Jag fick 30 nya vänner för livet. Mina förväntningar var
att få så många fina vänner. Att det skulle vara kul och det var det. Folk att prata
med och det fick jag. Ja, också för jag varit här förut. Jag trodde bara det var ett
kollo där man fick träffa nya vänner (vilket jag gjorde), men här gjorde vi jobbiga
lekar och vandrade i skogen, det var kul men jobbigt. Jag trodde vi skulle grilla och

att det inte skulle komma folk från andra länder. Hade inga förväntningar. Mer
fritid och fler personer jag kände sedan innan. Mina förväntningar på lägret var att det skulle
bli jobbigt. Jag trodde att det skulle vara mycket ensamma aktiviteter och där man
endast jobbar sig själv. Jag var nästan säker på att jag skulle få panikångestattack och
ångest och bara hålla mig till Nike. Visste liksom inte om jag skulle få några vänner
redan första dagen. Det var nästan som om jag hade en magnet och att alla var
gem. Och tvärtom. Alla här är så sjukt snälla och trevliga och jag kommer sakna det
här jättemycket. Aktiviteterna var inte alls som jag förväntat mig. Det var BARA
aktiviteter som en grupp. De var roliga och man lärde sig mycket av det. Lägret var
fantastiskt roligt och det lärde mig mycket om mig både i grupp och individuellt.
Tack. Jag hade inte direkt några förväntningar, trodde det var ett vanligt läger. Inte
alls att det skulle vara så många regler och så vidare. Tyckte om att det var strikt
med regler för att man slipper tänka så mycket själv typ hur jag ska göra nu eller
vad jag ska göra nu. Detta var ett nyttigt läger för mig. Anser att jag gärna kommer
tillbaka antingen som ledare eller hjälper till på något annat sättTack alla som gjorde
detta läger möjligt. Ni är grymma, jag hade höga men lägret var ännu bättre, allt här
är jättemysigt precis som jag vill ha det, Jag trodde att det skulle vara svårt att skaffa
kompisar och att det skulle vara småtråkigt NEJ, få bättre självförtroende JA. Jätte
höga förväntningar men kunde i min vildaste fantasi drömma om att ni skulle trolla
fram ett sånt här läger, jag kommer aldrig glömma det här, Inga förväntningar för
jag har varit här förut men jag glömmer aldrig ett läger som detta.
Jag trodde att det skulle bli roligt det här lägret, det blev mer än roligt. Jag älskar det
här lägret och jag ser alla som min andra familj. Jag förväntade mig att ingen skulle
prata med mig och att allt skulle vara jättetråkigt. Men jag hade inte tråkigt och folk
pratade med mig. Jag hade förväntat mig mer frihet och inte så tight schema och
mer våga va dig själv-övningar. Jag förväntade mig inte att maten skulle vara så bra
som den är. Lägret blev inte riktigt vad jag förväntade mig med det var för det
mesta till det positiva. Lägret var mer en "bli en bättre medmänniska", det är
också jätteviktigt men det var inte så mycket våga va dig själv som jag trodde och
ville
Inga särskilda förväntningar men jag har varit på läger tidigare så jämförde undermedvetet
dem. Bra att det ej fanns ett schema för då är man i nuet. Däremot bra med fler klockor.
Bra att man ägnade första dagen åt att lära sig namn. Även bra att aktiviteterna var anpassade
efter hur mycket vi lärt känna varandra t.ex. så kom 4-hörn övningen senare på lägret.
Förväntade mig att det skulle vara tuffare att komma in i gruppen och att det skulle bildas
grupperingar. Tack vare övningar och lekar lärde sig alla umgås med alla väldigt snabbt till
min förvåning. Verkligen roligt att få veta hur andra tänker om olika situationer.
Mina förväntningar var också att hitta någon/några nya kompisar och jag kan stolt säga
att jag har nu 17 nya härliga kompisar som jag hoppas få se på återträffen.
Detta läger är och har varit så viktigt, lärorikt och kul. Jag kommer mer än gärna tillbaka.
Tack för att jag fick vara med och ta del av detta fantastiska läger.
Nu gäller det att sprida vidare och få andra att komma hit! Lovar göra mitt bästa.
Jag trodde det skulle vara mer prat (att man pratade om olika ”knep och tekniker”

för att vara sig själv). Nej, det var mycket roligare att göra saker (att röra på sig) och förbättra
självförtroendet m.m. på det sättet. Jag hade ej jättehöga förväntningar. jag förväntade mig
ett läger där man blir respekterad och får många vänner. Verkligheten var mycket bättre än
vad jag kunnat föreställa mig. Det har varit så roligt och lärorikt.
Kommer helt klart komma tillbaka igen. Jag förväntade mig få jättemånga vänner och att alla
skulle vara lätta att prata med. Verkligheten: Jag fick vänner med det visade sig vara svårare
än jag trodde att prata med vissa. Men ju längre veckan gick så kunde jag prata med alla.
Man jag är ej jätteglad att vissa kramar varandra och man inte får en kram själv.
Då känner man sig lite utanför. Trodde inte det skulle vara så seriöst och absolut inte såhär
god mat. Låga förväntningar som överträffats. Färre deltagare än jag trodde.
Eftersom jag varit året innan visste jag att det skulle bli bra, superkul!
Var rädd att inte få några kompisar och att inte må bra men jag fick massor med nya vänner
som jag alltid kommer hålla kontakten med. Att det skulle vara kul och träffa roliga personer.
Jag hade rätt så höga förväntningar och det var bättre än vad jag trodde.
Jag trodde först det skulle vara konstigt och inge kul alls, men jag hade fel, för det jättekul.
Jag trodde inte det skulle vara såhär roligt , spännande och träffa bra vänner.
Jag trodde mest det skulle vara ett läger där man satt och pratade och fick hjälp på det sättet.
Men det var så mycket roligare än jag trott från början.

