Enkätsvar från Spånga Bromstens bandyskola 2016-2017
Antalet enkätsvar från er föräldrar var denna säsong lite för begränsat för att vi ska kunna dra några
slutsatser från svaren men de svar vi fått in stämmer ganska bra överens med tidigare års utfall. Vi
har haft det lite stökigt i år med asbetssaneringen på Spånga IP men det verkar på era svar som om
det inte påverkat verksamheten men vi har bl a inte kunnat göra enkätundersökningen på ett sätt
som varit önskvärt. Av de svar vi fått in ser vi att ni gillar vår verksamhet , fördelningen mellan pojkar
och flickor är densamma. Vårt direktutskick med folder har inte så stor genomslagskraft som tidigare
utan ni kommer till oss för att era vänner och bekanta och rekommenderat oss.
Vi kanske ska ta oss en funderare på om det finns alternativa sätta hur vi ska kunna fånga upp era
synpunkter. Era kommentarer har alltid uppskattats och varit tänkvärda så de vill vi gärna presentera.
Hur kan vi förbättra bandyskolan?
-Den är redan toppen.
-Vi har vart supernöjda från första lektionen. Ian är fantastisk som fångar barnens uppmärksamhet
och får dem att känna sig som stjärnor från första stund.
-Väldigt bra service med skridskoslipning.
-Jättebra fixat med saft och pepparkaka för att hålla uppe barnens energi.
-Riktigt bra tränare!!
-Alla får vara med! Både tjejer & killar i samma grupp, KANON!!
-Organisationen och tränarna. Kanon!
-Jag tycker att sen riktig bra och barnen älskar det.
-Engagerad ledare i Ian. Bra tider, trevlig stämning, bra service runt om med slipning och fika etc.
-Fabian är född 2011, tycker det är superskoj med skridsko och bandy
Hur kan vi förbättra bandyskolan?
Lite mer go i de som hjälper ledarna att peppa med alla barnen
Mer gummiduk runt isen, trädäck på betongläktarn så man inte fryser ihjäl.
Ta fram nån kul liten dekal till hjälmarna som gör reklam för skridskokul och SBBK.
Egna kommentarer
Vår flicka är född 2011, men det gick inte att välja det i rullistan.
Bästa barnarrangemanget jag sett från en idrottsklubb.

