Enkätsvar 75 svar av 169 inskrivna
– Spånga Bromstens bandyskola 2013-2014
Hur fick ni information om Skridsko- och Bandyskolan? (Ringa in ditt svar)
19%
20%
30%
30%
1%
Direktutskick Hemsida
Bekanta
Med förut
Annat
Hur många år har ni varit med i bandyskola? (Ringa in ditt svar)
67%
22%
11%
Första året
Andra året
Tre år eller mer

Varför deltar ni i Skridsko- och Bandyskolan?
57%
20%
23%
Lära sig åka skridskor
Spela bandy
Bra fritidsaktivitet

Annat

Kommer ditt barn att fortsätta spela bandy efter Skridsko- och Bandyskolan?
35%
47%
2%
16%
Ja
Kanske
Nej
Vet ej

Har ditt barn andra fritidsaktiviteter?
86%
Ja

Födelseår för ditt barn?
2%
äldre
2003

Vilket kön har ditt barn?
58%
Pojke

2004

14%
Nej

5%
2005

12%
2006

29%
2007

54%
2008-09

42%
Flicka

Motsvarar Skridsko- och Bandyskolan så här långt era förväntningar?
31%
60%
7%
2%
Överträffar
Mycket bra
Ganska bra
Acceptabelt
Nej
Vad är det bästa med Skridsko- och bandyskolan. (skriv gärna på baksidan)
-

-

Glädje och lek.
Att den håller på länge.
Engagerade tränare.
Bra organisation och engagemang (speciellt Ian). Jag tycker det fungerar bra på och
vid sidan av isen och har ej tillräckligt med bandykunskap för att kunna ge
förbättringsåtgärder. Viktigast är att har roligt och lär sig den vägen.
Skridskovana och samspelet med andra barn
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-

Engagerade ledare, trevlig stämning.
Att man kommer ut i friska luften och samtidigt lär sig åka och ha kul.
Otroligt bra arrangerat, Bra ledare, många ledare ven utanför isen.
Bra anläggning. Bra ledare.
Grupper för alla nivåer. Många engagerade ledare
Jättebra ledare. Det är skönt att vara ute. Min son tycker det är kul med skridsko.
Bra ledare.
Engagemang och bra ledare.
Trevligt, bra ledare. Kul för dottern
Väldigt många och duktiga ledare på isen, (och även folk utanför isen).
Att vara ute på vintern och trevlig personal.
Att barnen får ha kul när de lär sig. Bra ledare. Stärkande kaffe till föräldrarna.
Trevliga ledare, bra engagemang, lära sig åka skridskor.
Aktivitet ute i det fria.
De lär sig åka skridskor och tränar.
Engagerade ledare! Trevlig stämning bland personal.
Otroligt engagerade ledare och massor med tålamod.
Roligt och bra gemenskap.
Avslappnad och familjär stämning. Mycket bra och trevliga ledare. Proffsigt men ändå
med en mänsklig känsla.
Bra stämning och jag trivs som föräldrar och barnen trivs.
Lagandan och den tillåtande attityden. Alla är välkomna. Supertrevliga ledare och
andra funktionärer. En jättefin klubb. Bra att det är utomhus och att barnen har roligt.
Kan åka omkring i olika grupper efter lust och förmåga.
Att alla får vara med oavsett förkunskaper. Ställs inga krav.
Engagerade ledare! Glada och uppmuntrande ledare! Bra, pedagogiska övningar.
Väldigt trevligt med bandykaffe till föräldrarna. Bra service med skridskoslipning.
Dom har kul, lär sig fungera i grupp, lär sig åka skridskor, hantera boll, balans.
Engagerade och trevliga ledare. Härlig klubb med skön stämning. Bra ”runtomkring
organisation” med kaffe och skridskoslipning.
Mycket bra engagemang. Bra service, trevliga ledare på och utanför. BRA JOBBAT.
Lekfullhet.
Bra ledare. Bra engagemang.
Bra ledare. Bra tid. Bra nivå
Engagerade ledare, god information under tiden, bra is.
Engagerade ledare.
Engagemanget.
Bra ledare, bra nivå och att det är uppdelat i grupper
Att det är i spånga och bra ledare.
Lekfullt bra.
Ledarna är bra.
Bra ledare.
Kunde inte tro att det fanns så mycket engagerade ledare, stort tack! Fantastiska
ungdomar som hjälper till.
Bara att gå vidare.
Duktiga och engagerade ledare.
Ian ! + Alla engagerade ledare!!!
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Bra ledare
Bra träning. God stämning.
På ett avslappnat sätt bekanta sig med skridskoåkning, bra start en söndag (när man
väl är på plats).
Mycket bra stjärngrupp, bra peppning för de minsta.
För de mesta engagerade ledare.
Engagerade ledare, plats på isen för hela familjen. Bandykaffet
Bra nivå. Bra lärare. Alla får vara med.
Ledarna.. Att ni kör över jul och nyår.

Hur kan vi förbättra bandyskolan
-

-

-

-

Mer ofta ,-)
Varje övningsmoment kommer igång snabbar så barnen inte blir kalla.
Inskrivningen tar för lång tid.
???
Ev. är 1.5 timmes träning lite länge när det är nybörjare. Kanske lagom med 1 timme.
Just nu är allting bra, bättre än förra säsongen dvs 2013.
Är nöjd med allt.
Ibland blir barnen (min flicka i alla fall) lite ”bortglömd” av ledarna. Lekarna kan
kanske var mer förberedda och komma igång snabbare för att undvika kö/väntetid.
Ibland blir det lite stillastående.
Fri parkering – baka in det i avgiften.
Fixa vintrigare vintrar.
Mer alternativa lekar, slalom mm
Bra ledare, positiva, bra support omkring, många ledare.
Fler ledare första gångerna. Det behöver inte vara fullfjädrade pedagoger, bara de har
tid att ägna sig åt det som faktiskt inte kan stå på skridskorna, se vidare under egna
kommentarer. Eller när jag tänker efter. De totala nybörjarna behöver ju de bästa
pedagogerna. Lite köttbulle och pannkaka med de som redan kan lite klarar ju alla i
klubben.
Fortsätt i samma anda.
Tydligare skyltar om de olika grupperna, (funnits förr).
Ännu mer lek, kanske mindre dribbla med klubba och boll för de minsta.
Kontinuitet på övningarna.
Försöka ha samma ledare gång till gång, särskilt i skridskoskolan.
Hjälp de yngre ledarna med förslag på träningsaktiviteter.
Bättre väder ;-)
Inte mycket.
Bättre kontinuitet bland ledarna, lite rörigt när Ian är borta.
Dela in de stora grupperna i mindre grupper. Minska tävlingslekarna och öka ”åka
efter och härma. Tävlingsmomentet är inte roligt för alla med jagandet är inte roligt för
alla. Mer skräck än kul.
Mindre grupper, mer individuell uppmärksamhet.
Fler tider att välja på.
Samma ledare y nybörjargruppen skapar trygghet.
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Egna kommentarer
- Väldigt bra ledare.
- Ian är bäst!!!
- Tack!
- Vi är väldigt nöjda, gillar attityden att man ska ha roligt.
- Mycket bra.
- Tack
- Bra att barnen inte blir tvingade att göra saker.
- Ni är bäst!
- Ian blir idolen såklart men alla ledare är helt fantastiska med barnen, aldrig något
gormande eller skrikande på dom utan låter alla få ha kul! Trevligt att det finns
utlåningssaker till föräldrar och syskon och självklart bandykaffet.
- Jag tycker faktiskt att det är lite vilseledande när det står på er hemsida ” Nu kan du
lära dig att åka skridskor med oss i Skridskokul. Alla kan vara med, oavsett om du är
nybörjare eller om du redan lärt dig åka lite”. Det låter ju som om man ska få lära sig
att åka skridskor från ruta ett. Det var dock en förutsättning att man åkt lite innan,
eftersom man började med övningar som ” vagga som en pingvin” eller ”trampa fram
på skridskorna”. Om man som 4-åring aldrig stått på skridskorna så ägnar man ju de
första timmarna åt att trilla omkull och vara rädd. Antingen borde man ha några ledare
som har tid att ägnar 2 söndagstimmar enbart åt de som aldrig stått på skridskor förut,
eller också vara tydlig på hemsidan att man ska kunna stå på skridskorna och kanske
röra sig hjälpligt på dem. Nu har vi fått ägna istiden på söndagar åt att själva lära vår
son att åka skridskor, trots att vi är rätt kassa på skridskor. Och hans kompis som
skulle lära sig tillsammans med honom vägrade fortsätta efter första gången.
- Mycket nöjda!
- N/A
- Kan absolut rekommendera skridskoskolan.
- Tack för en fantastisk upplevelse.
- Vi är jättenöjda.
- Mycket bra.
- Bästa idrottsklubb i Spånga.
- Väldigt nöjda och imponerade även öer ledarna (trots kommentarerna ovan)

