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Hur fick ni information om Skridsko- och Bandyskolan?   (Ringa in ditt svar) 
      34%                7%                13%                      38%                       8% 
Direktutskick Hemsida Bekanta Med förut Annat 
 
Hur många år har ni varit med i bandyskola?   (Ringa in ditt svar) 
         60%                             29%                                                      11% 

Första året Andra året Tre år eller mer 
 

 
Varför deltar ni i Skridsko- och Bandyskolan? 
                54%                               21%                             25% 

Lära sig åka skridskor Spela bandy Bra fritidsaktivitet Annat 
 
Kommer ditt barn att fortsätta spela bandy efter Skridsko- och Bandyskolan? 
                          19%                       41%                         15%                       24% 

Ja Kanske Nej Vet ej 
 
Födelseår för ditt barn? 
                              1%                 9%                22%               62%               6%              

 2006 2007 2008 2009 2010  
 
Vilket kön har ditt barn? 
                                 60%                                                      40% 
 Pojke  Flicka  
 
 
Motsvarar Skridsko- och Bandyskolan så här långt era förväntningar? 
      36%                         48%                       14%                         4%                  1% 
Överträffar Mycket bra Ganska bra Acceptabelt Nej 
 
Vad är det bästa med Skridsko- och bandyskolan. (skriv gärna på baksidan) 
 

- Duktiga ledare. 
- Ledarna fångar verkligen barnens intresse. Väldigt bra organiserad. 
- Mycket lärande, stimulerande, roligt. Väldigt bra lärare och övningar. 
- Bra ledare. 
- Bra lärare. 
- Att få vara ute i friska luften. Ett bra sätt att komma igång 
- Jättebra lärare som motiverar barnen. Lär barnen åka skridskor på ett roligt sätt. 
- Lekfull, rolig, 
- Atmosfären runt om. Positiva ledare, möjlighet till att slipa skridskor, fika för barn o 

för föräldrar. 
- Väldigt trevlig och opretentiös stämning. Glada barn och vuxna. Inriktning på glädje 

snarare än på prestation. 
- Engagemanget av ledarna de är enorm. Jätte kul att se. 
- Den positiva attityden, utan krav på prestation. 
- Stort engagemang från ledare. Bra att det är vuxentätt med ledare på planen. 
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- Ledarna – pedagogiska, entusiasmerande och strukturerade. 
- Trevlig stämning, bra ledare 
- En välorganiserad aktivitet och ledarna brinner verkligen för sitt uppdrag att lära barn 

att åka skridskor. Av alla aktiviteter som vi gjort med våra barn, så tycker jag att 
ledarstaben i skridsko- och bandyskolan ligger ohotat på första plats när det gäller 
energi och angagemang. 

- Roligt att få lära sig åka skridskor, leka och spela bandy 
- Bra ledare 
- Saft och kaffe uppskattas mycket 
- Mycket välorganiserat och engagerade/inspirerande lärare! 
- Ledarna 
- Detta är skridskola för vårt barn nummer två. Alltid bra uppstyrt, engagerade ledare, 

både äldre och yngre 
- Engagerade och pedagogiska ledare! 
- Välorganiserat såväl vad gäller plats som ledare med en bra blandning av lek och 

allvar samt möjlighet för övriga i familjen att röra sig på resten av isen eller titta på. 
- En härlig utesport med lek och lärande i en bra mix! 
- Det absolut bästa är Ivan! Han skapar ett fantastiskt engagemang och intresse på ett 

lekfullt sätt. 
- Tränarna är engagerade och gör att barnen har kul på isen. 
- Engagemanget hos ledarna är fantastiskt! De tar emot och ser barnen på ett 

föredömligt sätt! 
- Att barnen lär i form av lek. 
- Bra ledare, välorganiserat. 
- Organisationen och engagemanget hos arrangören :-) 
- Att ALLA är välkomna! 
- En kul och bra aktivitet där barn får lära sig att åka skridskor och spela bandy. 
- Jättebra och engagerade ledare! 
- Bra lekar, inga tävlingar, genuint engagerade ledare. På lagom nivå. 
- Jättebra ledare – entusiasmerande, omtänksamma, ser alla barn. 
- Toppen med varm saft för barnen och kaffe till vuxna. Vilken lyx! 
- Superbra med olika gruppindelningar beroende på kunskap. Bra med flytande gränser 

mellan grupperna. Superbra ledare (de flesta). Bra på att få med barnen. Trevligt med 
kaffe till föräldrarna 😃 

. 
 
Hur kan vi förbättra bandyskolan. 
 

- Lite kallt någon gång!  
- Svårt att påverka vädret ;-) 
- För de som är i lättaste gruppen kan tiden kortas till 1 timme. 
- Fler ledare. 1 timme räcker 
- Tycker tiden är något för lång, kunde räcka med 60 min. 
- Lite konstig/stor storlek på mössan…iaf för ett barn. (Synd att man inte kan använda 

den) 
- Kanske lite mer individuella tips på förbättring av "åkstil" i grön grupp och uppåt. 
- När man kommer första gången det är lite diffus, vart man ska vara, i vilken grupp! 
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- Minst en rutinerad ledare per grupp. Ingen ledare kan glida runt själv och skjuta mm 

när barnen har tid. De behöver stöd. 
- Vi tycker att lektionerna är lite för långa. 
- Inget, allt är jättebra! 
- Om vädret inte tillåter utomhusaktivitet så måste det finnas möjlighet att utföra 

skridskoskolan i ishallen. 
- Blöta barn är inga glada barn. Missnöjda barn lär sig inget och blir svåra att få tillbaka 

ut på isen veckan därpå. Dvs ställ in aktiviteten om det ligger vatten på banan, men 
helst bör ni flytta in aktiviteten i ishallen. 

- Bandyskola för vuxna? 
- Eventuellt tydliggöra uppdelningen på nivån mellan barnen på ett tydliggare sätt 
- Lite oklart i början att barnen själva kan välja vilken grupp de vill vara med i. 
- Bra koncept och ledning. Jag ser inga klara förbättringsmöjligheter. 
- Tydligare grupper 
- Bättre tempo på övningar, ibland verkar inte ledarna veta vilken övning som kommer 

och barnen blir stående. 
- Mer lek i övningarna 
- Övningar där barnen inte behöver stå och vänta så länge= onda fötter och de börjar 

frysa. 
- Inget! 
- Tjaaa en Bandyhall på Spånga IP så man slipper frysa – annars vet jag inte riktigt… 
- Säkerställ att det alltid finns minst en rutinerad (äldre) ledare i varje grupp. De yngra 

är inte kompetenta nog och klarar inte av den uppgiften utan styrning. 
- Skicka ut mail direkt på söndagsmorgon om tillfället blir inställt pga isen. 
- Inga övningar då de ligger ned på isen när den är blöta, de blir tillräckligt våta ändå. 
- Enkäten kraschar om man missar att fylla i ett fält och man måste skriva in alla 

kommentarer på nytt. Min son är född 2010, och det alternativet finns inte i listan. 
- Ha 4 nivåer istf 3. Låte de som är lite bättre inspireras av de som tränar efteråt så de 

ser hur bra de kan bli. 
 
Egna kommentarer  
 
I nybörjargruppen med lekinriktning har det varit otroligt bra ledning. Där har barnen haft 
skoj m Ivan och upplägget har varit tydligt och bra. i de andra grupperna känns det inte så 
välplanerat och genomtänkt alltid. Väntetider, övningar som inte drar med barnen, imo 
 
 
Borde inrikta sig mer på åkningen än lek. 
 
Vissa träningar har det varit för mkt av de yngre ledarna och de har ingen erfarenhet av barn. 
Så de träningarna har varit ganska meningslösa.. Bör vara en rutinerad ledare i varje grupp. 
 
Fortsätta med att ha den positiva attityden, kaffe till föräldrar och saft med pepparkaka tull 
barnen uppskattas. Det uppskattas också att det finns möjlighet att slipa skridskor. 
 
Fortsätt så här! 
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Jag tycker Bandyskolan är jättebra. Perfa med saft-avbrott och kaffe åt de vuxna. 
 
Tack för ett jättefint arrangemang vilket alla våra tre barn haft stor glädje av! 
 
Vi är jättenöjda och vår dotter ser fram mot söndagarna då hon får komma ut på isen! 
 
Bra och pedagogiska glada ledare. Välorganiserat. 
 
Är jättenöjd och har en supernöjd Junior :-) !!! 
 
Har tyvärr inte fungerat lika bra som förra året. Lite oorganiserat och dåliga yngra ledare som 
mest fokuserar på sig själva. 
Byt ut de yngre ledarna mot mer kunniga. Argumentet att de yngre ledarna måste lära sig är 
inte trovärdigt, då de yngre bandyspelarna inte valt att bli ledare utan de vill lira bandy med 
sitt lag och ställer väl upp snarare för att de måste. 
 
Tyvärr är vårt barn väldigt blygt i gruppsammanhang och har ofta vägrat varat med. Vi har då 
kunnat åka vid sidan om och ändå kunnat känna oss lite delaktiga. 


