Voice Camp 2018

Utvärdering från målsman
42 svar, 83 deltagare

Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%)
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Varför/varför inte?

-

Kändes välplanerat och strukturerat.

-

Bra första intryck med inslussning på p-plats, uppmött i entré, etc.

-

Kändes ordnat och välorganiserat. Visste också detta från förra året.

Ett varmt välkomnande!
Ni har ett stort engagemang i det ni gör, man märker att det är väl genomarbetat och ni är ganska
många ledare med olika funktioner. Dessutom har ni alla ett jättefint bemötande, så fast än att vi
har en son som vi vet kan vara lite "krävande" så känner vi oss helt trygga när han är hos er!
Alla hälsade när vi kom, tog i hand. Bra information!
Dottern har speciella behov och jag hade önskat lite mer information kring det praktiska som
kioskensbetalningar, och mer om schema. Info om rutiner, telefoni/platta mm.
Allt känns genomtänkt, proffsigt och genomarbetat.
Bra arrangerat.
Känns genomtänkt, med ansvarstänk.
Vår dotter har varit där 2 gånger tidigare så vi vet att det är välorganiserat och ordning och reda!
Proffsigt bemötande från första stund.

Några synpunkter ni vill dela med er av?

-

Mycket välarrangerat och proffsigt!

-

Jättenöjd! Vår dotter ville inte åka hem, hon ville anmäla sig till nästa år direkt.

-

Detta är det bästa min dotter har varit med om. Hon har varit här tre gånger!

Ni alla som arbetar med och kring Voice Camp är fantastiska. Vår dotter stortrivs och utvecklas
varje gång hon är där.
Mycket bra upplägg och mycket fina lokaler.
Tack för att ni anordnar detta fina läger där våra ungdomar får möjlighet att dela sitt stora
musikintresse med andra samtidigt som de skapar fina vänskapsrelationer och utvecklas på så
många sätt. Hoppas att ni fortsätter i många år framöver så att även våra yngre barn får chans att
uppleva detta!
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-

Mer än nöjda, hoppas kunna få till en vecka nästa sommar!

-

Vi kommer gärna tillbaka!

-

Very impressed!

Har fått hem en dotter som strålar… Ni har lyckats få henne hitta sin självkänsla, sin glädje och sin
utstrålning igen. Ni är fantastiska. Tänk vad musik tillsammans med fantastiska ledare kan göra.
Stor guldstjärna till ALLA ledare, inte minst lägerledarna, för att de skapar en trygg och god
stämning på lägret. Sångcoacherna bidrar med entusiasm och kunnande, men övriga ledare är
minst lika viktiga för att själva kollo-känslan ska bli bra. Fortsätt satsa på bra, trygga,
omtänksamma, aktiva ledare!
Att dottern kom tillbaka efter en vecka säger nog allt om hur vi upplever er. Ni är fantastiska!
Vi är mycket nöjda med upplägget.

Hur har ni uppfattat personalen/ledarna?

-

Mycket bra bemötande och intresserade att vilja hjälpa till om det var något man ville få hjälp
med eller veta. Det märktes att de gillade det de gjorde!

-

Jättebra, kunde inte bli bättre!

-

Positiva, professionella och glada!

-

Mycket trevliga!

Otroligt vänliga, glada, lösningsfokuserade och hjälpsamma!
En personal med stort kunnande inom det som lägret erbjuder. Ledare som gillar det dom gör.
verkar vara ett sammansvetsat gäng med bra struktur på uppgifterna dom har. Bra koll på den
pedagogiska och sociala biten.
Mycket bra! Engagerade och närvarande tillsammans med barnen. Vi är väldigt imponerade av
både ledare och organisation!
Kanonbra och trevlig personal!
Very nice, helpful and clearly had the kids happy!
Mycket trevlig, kompetent och förtroendeingivande.
Proffsiga, stöttande, positiva!
Superbra. Engagerade, stöttande, peppande, positiva, hjälpsamma!
Väldigt snälla, duktiga och pedagogiska!
Kunniga och engagerade!
Har bara haft kontakt via mail men denna kontakten var mycket bra.
Trevliga och engagerade!
Professionella, trygga, engagerade och välkomnande.
Engagerade och omtänksamma. Mycket bra.
Engagerade och varma, kunniga.
Mycket bra och proffsiga.
Proffsiga, positiva och ansvarsfulla.
Mycket professionellt och omhändertagande!
Fantastiska!
Proffsiga, entusiasmerande, kunniga och engagerade. Toppen!!
Underbara, fantastiska!

