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Alla svar redovisas. Originalutvärderingarna finns arkiverade. 19 utvärderingar har lämnats
in.
HUR UPPLEVDE NI DAGARNA?
Det har varit jättebra. Fått mycket tips och idéer som är lätta att använda. Mycket ahaupplevelser. Perfekt upplägg på dagarna. Får högsta betyg av mej. Superbra! Fått mycket
olika bitar med skratt och skoj. Allt har varit genomtänkt och bra. Mycket, mycket givande
och trevliga dagar. Många bra tips att jobba vidare med. Det har varit tre helt fantastiska
dagar, mycket tänkvärt, många tips och idéer. Det var varierat och lärorikt. Bra stämning. En
”kick” att gå vidare på det ”rätta” spåret. Tre mycket lärorika tillfällen där praktiska
aktiviteter blandats med litteratur. Jag har lärt mig mycket. Väldigt trevliga människor Peter,
Ingela och Torvald och duktiga. Dagarna har varit mycket bra! Omväxlande och med många
intressanta, roliga och lärorika saker. Det är alltid inspirerande och rofyllt att vara på Ire
naturskola. Bra inspiration från plats, ledare och kollegor. Det har varit helt fantastiska
dagar. Jag har lärt mig mycket och ni är så inspirerande och duktiga. Det har varit MYCKET
givande och inspirerande både privat och för lärandet i skolan. Man vill förändras och föra
vidare till barnen. Mycket bra, inspirerande, tänkvärt, informativt. En och annan
väckarklocka ringde. God mat/fika. Trevligt med matlag där vi hade olika uppgifter. Bra
gruppövningar. Mycket trevligt och lärorikt. Jag har fått många nya tips och idéer, som vi har
gjort med barnen. Trevliga, givande, kommer gärna tillbaka om det blir fler kurser. Mycket
trevligt, oerhört givande och väldigt inspirerande. Jag tar med mig väldigt mycket härifrån
som jag vill delge (och påverka) kollegor/vänner/familj. Mycket lärorikt och trevligt. Man
behöver påminnas om hållbar utveckling. Laga mat över öppen eld – lätt att använda på
förskolan. Experiment med vatten – bra. Trevligt, omväxlande, lärt oss mycket. Tips om enkla
aktiviteter – för både stora och små barn. Man har fått tänka till. Mycket lärorika och
tänkvärda samtal. Inspirerande. Fantastisk personal och miljö. Det har varit många bra
diskussioner, tips. Helt underbart att få komma hit och hämta energi. Mycket bra!!!
Matservice – mycket gott. Trevlig personal. Vilken fin och god avslutning, det var bara
dansen som saknades.
KAN VI ÄNDRA PÅ NÅGOT FÖR ATT NI SKA FÅ UT MER AV BESÖKET?
Sååå nöjd!!!... och tack för all god mat! De brukar säga att kärleken går genom magen… det
kanske är så med lärandet också. Jag kan inte komma på något att ändra på, dvs. allt har
varit jätte bra!! Fler besök i så fall!! Nej jag är helt nöjd! Lagom antal i gruppen. Dagarna har
gett jättemycket! Inget att ändra på. TACK! Det tycker jag inte. Fortsätt som ni gör.

