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Hur fick ni information om Skridsko- och Bandyskolan? (Ringa in ditt svar)
Direktutskick
31%

Hemsida
9%

Bekanta
31%

Med förut
24%

Annat
5%

Varför deltar ni i Skridsko- och Bandyskolan?
Lära sig åka skridskor
56%

Spela bandy
15%

Bra fritidsaktivitet
28%

Annat
1%

Kommer ditt barn att fortsätta spela bandy efter Skridsko- och Bandyskolan?
Ja
31%

Kanske
56%

Nej
0%

Vet ej
13%

Har ni någon i er familj/närstående som spelar/spelat bandy?
Ja
25%

Nej
75%

Vet ej
0%

Har ditt barn andra fritidsaktiviteter?
Ja
86%

Nej
14%

Vem i er familj var drivande (tog initiativ) för att börja i Skridsko- och Bandyskolan?
Pappa
18%

Mamma
31%

Båda
46%

Barnet
5%

Födelseår för ditt barn?
äldre
0%

2002
0%

2003
3%

2004
9%

2005
26%

2006
49%

2007-08
13%

Vilket kön har ditt barn?
Pojke
66%

Flicka
34%

Motsvarar Skridsko- och Bandyskolan så här långt era förväntningar?

Alla
Pojkar
Flickor

Överträffar
26%
33%
14%

Mycket bra
54%
51%
59%

Ganska bra
20%
16%
27%

Föräldrar till 65 barn har svarat tom 4 mars 2012.
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Acceptabelt
0%
0%
0%

Nej
0%
0%
0%
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Kommentarer
Förälder med pojkar:
1. Bra upplägg! Mycketnöjd. (2006)
2. Önskar skridskoskola för föräldrar.
3. Han älskar bandyskolan! Mycket entusiastiska ledare och trevlig stämning runt omkring
tycker vi vuxna. (2006)
4. Skolan blev snabbt för avancerad. X vill hellre vara på sidan med mamma(2007/08 med betyg
”Mycket bra”)
5. För att få flickspelare när lag bildas behöver bandyskolan fånga upp tjejerna så dom vill
fortsätta och spela. SBBK tappar för många tjejer när det bildas lagspel.(Betyg ”Mycket bra”)
(pojke 2005)
6. Ni gör ett riktigt bra arbete med bandyskolan! Tacka alla eldsjälar! (2006)
7. Visste redan att det var en bra bandyskola sedan tidigare. (2007-08)
8. Mycket bra ledare och stämningen är på topp på söndagmorgon. (2005 och 2007/08)
9. Fantastiska ledare som hjälper till och pushar. Även trevliga ledare som serverar kaffe o kaka
till oss föräldrar som står vid sidan och hejar på. (2006)
10. Ni gör ett väldigt bra jobb. Vi kommer tillbaka. Starkt och positivt engagemang och en härlig
entusiasm. TACK! (2006)
11. Fantastiska bra ledare! (2006)
12. Bättre uppdelning efter förmåga så dom lite sämre kan få bättre hjälp och dom som är bra ändå
får kul. Men jag är mycket glatt överraskad över hur bra det ändå är! (2006)
13. Tack Anders! (2007/08)
14. Mkt bra helhetstänk, gott om ledare, alla blir sedda, inget elittänk. (2005)
15. Jag har inga skridskor så jag har aldrig kunnat lyssna på någon samling, därfär svårt att veta
vilken grupp min son ska gå i. (2006)
16. Jag är mycket imponerad, proffsiga ledare. (2005)
17. Lite för stora grupper. (2006)
18. Mycket bra och trevligt ordnat. Bra ledare som är duktiga på att få med sig barnen. Lustfyllt
vilket är jättebra! (2006)
19. Å ena sidan jättetrevligt och bra ordnat men sonen tycker inte att det är så kul: ”Vi åker bara
skridskor – bara en lek med bollar och den är inte ens kul”. Vet inte om det går att få in mer
boll lite tidigare? (pojke 2005)

Förälder med flickor:
1. Mycket bra och roligt. Extra plus för alla engagerade ledare. (2006)
2. Se varje individ lite mer, justera om barnet har fel åkstil. Satsa mer att se de barn som provar
på. Då hade nog vår 2007:a också stannat(Förälder med barn 2004).
3. Min tjej vill åka skridskor men deltar inte i övningarna. Tycker inte om att leka kull för hon
förlorar varje gång hon blir kullad hon är otroligt tävlingsinriktad. (2006-mkt bra)
4. Det är jättebra hon trivs bra och lärarna är jätteduktiga men de är inte så många. Om ni har
möjlighet med flera på isen. Annars allting bra. (2006)
5. Mycket tacksam för allt ni gör. (2006)
6. För få ledare i de minsta grupperna. Förutsätter att föräldrar är med och åker med barnen för
att det ska fungera. Tycker då att 900 kr är för mycket. De gånger det har varit fler
ledare/pojkspelare med har det fungerat bra. (2007/08)
7. Bra ledare och kul arrangemang. (2006)
8. Tjejen saknar kvinnliga ledare. (2005)
9. Tack för ert oerhörda engagemang och uppslutning. Jag har mailat mina synpunkter tidigare
under säsongen. (2006)
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Mailade synpunkter
‐‐‐‐‐Originalmeddelande‐‐‐‐‐
Till: bandyskolan@sbbk.nu
Datum: 2011‐12‐07 11:04
Ämne: Synpunkter på bandyskolan.
Hej Anders,
Min dotter är 5 år och går andra året på bandyskolan och tycker det är jättekul.
Hon går i gröna gruppen och tycker det är jättekul och köra mellan koner och spela med boll
och match.
Senaste träningen blev dock övningarna lite för avancerade och tempot för högt vilket gjorde att
hon tröttnade innan träningen var slut. Tror at det var samma för några till av de yngre förmågorna.
Femåringar har mycket begränsad förmåga att ta till sig för mycket instruktioner.
Gruppen var väldigt stor. Jag tror att det skulle vara bra om ni delar upp denna grupp så att de
lite mindre barnen får lite enklare övningar och lägre tempo så att de inte tröttnar.
Annars är vi jättenöjda.
Hälsningar
‐‐‐‐‐Originalmeddelande‐‐‐‐‐
Till: Bandyskolan <bandyskolan@sbbk.nu>
Datum: 2012‐01‐29 20:59
Ämne: Re: Skridsko‐ och Bandyskolan 29 jan
Hej bandyskolan!
Jag vill bara berätta att jag och min dotter, som åker i stjärngruppen, idag hade en av våra bästa
dagar på isen på Spånga IP på länge. Detta berodde inte enbart på vädret utan snarare på att just
idag, ledarbrist till trots, tyckte i alla fall jag att skridskoövningarna samt den kontakt ledarna (‐en)
fick med min dotter och flera av de andra barnen överträffade vad jag sett tidigare. Trots att där bara
var en ledare på isen lyckades han ägna vart och ett av barnen tid och uppmärksamhet och jag tror så
gott som alla hann få en rejäl portion beröm också. Vidare lyckades vi idag genomföra flera bra
skridskoteknikövningar och det dessutom med lugn och ordning i gruppen. Jag var mycket
imponerad, glad och tänkte faktiskt inte på någon "ledarbrist" förrän i efterhand.
Stort beröm och tack för idag alltså!
En tanke, gör med denna återkoppling vad ni vill:
Överhuvudtaget är min dotter lite av den blygare, tysta typen och är, precis som sin far, ingen vidare
tävlingsmänniska. Hon gillar däremot att åka skridskor och att göra rörelselekar. Jag har också märkt
att hon, och en del andra barn, verkligen skiner upp när ledare och hjälpande juniorer hinner med att
hjälpa, berömma och över huvud taget uppmärksamma. Det här gör att jag märker väldigt stor
skillnad på hur intresserad hon är av att deltaga beroende på vilka ledare som finns på isen, hur de
beter sig och vad de genomför för övningar. Å ena sidan finns dagar som den idag, med vad jag
beskrivit ovan, å andra sidan finns dagar när jag får truga och tjata för att uppehålla intresset hos min
dotter. Speciellt händer det här när stämningen på isen kanske kan upplevas lite "grabbig". Dvs det är
fart och fläkt, höga röster och fokus på tävlingslekar snarare än rörelser, lugn, ordning och just
skridskoåkning. Jag menar inte att alla ledare skall vara likadana, göra samma lekar och så vidare. Vad
jag försöker påvisa är att det kan finnas en grupp med barn, som min dotter, som uppskattar ett, för
bandy, lite "otypiskt" ledarskap. Den här gruppen löper nog risk att tappa intresset för bandyn och
lagidrottandet om de inte får utlopp för att lära sig, tex åka skridskor, "på sitt sätt" någon gång
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ibland. En idé kanske kan vara att dela på gruppen när förutsättningar, ledare och utrymme finns
(vilket jag inser är svårt). Framförallt kanske ett lite annorlunda ledarskap skulle kunna uppmuntra
fler tjejjer att fortsätta upp i åldrarna. Jag är långt ifrån någon expert på området eftersom jag själv
knappt har idrottat sedan lågstadieålder. När jag tänker på det kan det ha funnits liknande orsaker till
att jag själv tappade intresset för sport och idrott i grundskolan.
Nå, jag är översvallande positiv till allt ni gör för oss, barn som föräldrar, på söndagarna. Vi har haft
och ser fram emot mycket glädje och skridskoåkning resten av säsongen.
Tack för ert enorma engagemang!
‐‐‐‐‐Originalmeddelande‐‐‐‐‐
Till: Bandyskolan <bandyskolan@sbbk.nu>
Datum: 2012‐01‐30 16:17
Ämne: Re: Skridsko‐ och Bandyskolan 29 jan
Hej,
Tack för bandyskolan igår. Efter 1,5 h bandyskola kom en trallande och sprudlande glad 4‐åring hem
och berättade "idag har jag lärt mig åka fort". Ni gör ett fantastiskt jobb!
MVH
mamma till (nybörjare), (05:a) och (02:a)

Kommentarer och förslag till förbättringar  

