Voice Camp 2018

Utvärdering från deltagare
80 svar, 83 deltagare

Har det varit roligt på lägret? (%)
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Egna tankar kring din vistelse på lägret

-

Det här det bästa jag har varit med om!!!!!

-

Ses nästa år!

Det har varit en jätterolig vecka och vill komma tillbaka!
Tack för allt!!
Det har varit en fantastisk vecka. Det är kul att ni anordnar detta!
Jag trivs väldigt bra här!!
Det har varit väldigt kul att vara här, och lära känna allihopa! Att få nya vänner och så.
Jag kommer komma hit nästa år igen!
Jag tycker att detta läger har varit väldigt roligt och intressant!
Grym vecka!!
Jag tycker att detta är ett väldigt bra läger! Jag har lärt känna folk jag kanske kommer känna livet
ut och inte hade träffat annars.
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Vad var bra eller mindre bra med ledarna?

-

Att de har varit omtänksamma och helt fokuserade på att göra veckan till den bästa.

-

Dem hjälpte till om de va något, och stöttade!

-

Dom är superhjälpsamma o supersnälla!!

-

Ledarna var jättesnälla, hjälpsamma och de lyssnade på vad man sa.

De är peppande och har energi som räcker och blir över till oss.
Alla ledare va jättebra för att dom alltid hade mycket energi och spred positivitet! <3
Snälla och hjälpsamma!
De är alltid trevliga!
Alla var snälla, roliga och lyssnade när man ville säga något.
Man fick lära sig otroligt mycket under lektionerna och man kunde fråga om vad som helst!
De var alltid med och såg till att alla hade någonting att göra och att ingen blev utanför.
De var väldigt duktiga och snälla, har inget negativt att säga!
Att de är snälla, roliga och lätta att prata med.
De lär ut bra!
Ledarna var roliga och trevliga, inget dåligt.
Ledarna var väldigt omtänksamma och såg till att alla mådde bra. Skämtade mycket och var en del
av allt. Vi kunde liksom hänga med dem och ha roligt.
Snälla, roliga!
Det som var bra var att de är väldigt glada och roliga och har mycket kunskaper om musik.
Jag tycker det var bra att ledarna är väldigt snälla mot alla och ser till att alla känner sig trygga.
Jag kan inte komma på något som är mindre bra!
Det finns inget dåligt med de❤
Hjälpsamma, pedagogiska, trevliga och roliga.
Jag tycker ledarna är väldigt peppande och stöttande och bra på att lätta upp stämningen när man
är nervös.
Dom var snälla o roliga. Allt var bra med dom. Dom var perfekta!! Jag älskar dom!!
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Hur har maten varit? (%)

60
40
20
0

20

58

23

Mycket bra

Bra

Mindre bra

Vad var bra eller mindre bra med maten?

-

Den var god!
Jag tycker att maten var mycket god och att de som hade lagat maten hade ansträngt sig.
Den var jättebra!
Det var bra variation och så.
Den vegetariska maten var god och lik den vanliga maten!
Jag tyckte att maten var jättegod och vällagad varje dag.
Det är mycket bra för att det har varit varierad mat varje dag, fisk, kött, kyckling. Den har
verkligen varit god.

