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Alla svar redovisas. Originalutvärderingarna finns arkiverade.
HUR UPPLEVDE NI DAGARNA?
Ett fantastiskt tema, ni tog vara på tiden (välplanerat), vi var supernöjda allihop, ni är så
engagerade och vi känner oss alltid välkomna hos er. Vi hade tre fantastiska dagar med våra
treor där barnen fick uppleva och lära sig mycket. Lärorikt! Roligt! Bra mottagande och hjälp.
Upplägget med teori, fika, rundvandring hos djuren, praktiskt arbete med vattentemat och
lunch är perfekt. Teorilektionen är bra anpassad efter elevernas nivå (språkförmåga). Mycket
rolig och lärorik, bra varvat med teori och praktik. Både barn och vuxna upplevde dagen som
mycket lärorik. Saker som barnen pratade om när vi kom hem: mysigt att lära sig om julen
förr när man satt i det gamla huset, roligt att få en gran. Vi upplevde dagen som underbar
och härlig! Mycket bra, bra blandning av teori och praktik. Trevlig och kunnig personal.
Viktigt med visning av djuren vilket också gjordes. Vi tycker allt är bra; genomgång,
promenad, utförande enligt planering, lagom mycket, bra med repetition igenkännande. En
härlig dag i lugn atmosfär (som vanligt). Vi hann med gamla traditioner, djuren, hugga gran,
repetera återvinning, arbeta med material från naturen, god gröt och kola, alla barn nöjda!
Alltid lika trevligt, aktiva barn, samarbete i grupper, lärorikt, trevliga och humoristiska lärare,
en fantastisk dag. Mycket trevlig dag. Mycket trevligt som vanligt! Ni är så duktiga på att
fånga upp barnens intresse och på att se alla barn, lagom tid för varje moment, intressant
och stimulerande! Mycket engagerande, bra exempel och blandning av ”lyssnande”,
”tittande”, ”tänkande”, ”handling” och pauser, jag tror att vi alla blev berörda på något sätt.
Underbart, välplanerat, lärorikt plus mycket bra bemötande. Det var intressant att höra hur
de levde förr i tiden, det var roligt att mata djuren och göra leksaken, att sätta potatis var
också roligt. Bra, det var kul, roligt och lärorikt. Barnen hade en rolig och lärorik dag, bra att
vi får material till efterarbete, för oss är teckningen speciellt värdefull att jobba vidare med i
klassrummet! En mycket trevlig och givande dag, alla mycket positiva och kommer ihåg
väldigt mycket. Mycket trevligt, bra upplägg och pedagogiskt mycket bra. Mycket positivt
och lärorikt. Alla var jättenöjda och kommenterade även den vackra naturen. Trevlig dag,
bra innehåll, eleverna kände igen en del men tyckte att ämnet är viktigt man behöver bli
påmind ofta, de tycker ni är kunniga och intressanta att lyssna på, de tycker att det var bra
att diskussioner varvades med värderingsövningar och filmklipp, de gillade också ”minglet”
med provsmakning av de olika ekologiska produkterna, flera säger att de i fortsättningen
kommer att köpa de produkterna.
KAN VI ÄNDRA PÅ NÅGOT FÖR ATT NI SKA FÅ UT MER AV BESÖKET?
Upplägget är mycket väl genomtänkt - pedagogiskt och med omväxlande aktiviteter,
förflyttningar och bra avvägd fakta/aktivitet. Helt nöjda! Nej, allt var jättebra planerat och
genomfört, vi ville stanna längre. Nej, ni är fantastiska på alla sätt. Personligen tycker jag att
allt fungerar så bra det kan göra, finns det förbättringar att göra får andra ha åsikter om det.
En elev tyckte att ni skulle köpa en griskompis till Gullan, förövrigt super! Det är alltid ett
stort nöje att besöka er. Nej, vi är jättenöjda! Det vore synd att ändra något som är så bra,
kanske blev det lite stressigt i slutet när vi skulle passa skolskjutsen, men ingen stress som
barnen kände i alla fall, tack Torvald och Peter för att Ni finns det känns så tryggt! Inte vad vi
kan komma på! Vi kan inte komma på något, allt flyter på så bra! Fortsätt som hittills; ni gör
det fantastiskt bra! Allt var väldigt bra, tack för en mycket trevlig dag. Många önskade att de
fått ”håva” lite längre men jag vet inte vad man skulle gjort mindre av, alltså måste vi ut på

skolan och håva när ni har inspirerat dem, stor grupp och då tar allt lite längre tid men ni
gjorde detta mycket bra. Nej, vi återkommer gärna! Eventuellt lite mer tid till
guldvaskningen.

