Utvärdering av kvällsöppet vt-14
Kvällsöppet – medbestämmande
Flicka 18 stycken

Pojke 8 stycken

Idag är det 105 barn inskrivna, och 67 barn i fyran-femman vilka företrädelsevis är de som är på
fritids. 26 har deltagit i denna enkät, företrädelsevis tjejer. Totalt har 25 % av barnen svarat. Nedan
så är tjejernas svar lila, medans killarnas svar är gröna.

1. Hur upplever du kvällsöppet?



























Kul! Mer film, ibland popcorn
Roligt! Lite för mycket fotboll. Bra när det är fritt.
Jag är där sällan. Det är mycket likadant som på fritids.
Har varit på kvällsöppet någon gång, killkväll. Det var roligt!
Har inte varit på något kvällsöppet.
Jag tycker att det är kul.
Jätteroligt om inte vissa personer är på plats.
Bra! Kul att komma hit på kvällen.
Det är kul! Det borde vara mer aktiviteter. Nu är alla för sig. Göra saker tillsammans!
Bra!
Bra! Förutom att man inte får äta frukt. Ibland blir jag hungrig.
Kul! Det borde finnas något att äta.
Roligt, bra att vara ute. Man vet inte om alla kompisar kommer.
Roligt! Musik quiz, inte kul!
Bra-Lugnt.
Bra, Bra och Bra.
Har inte varit på kvällsöppet.
Har inte varit på kvällsöppet.
Roligt! Att vara tillsammans med andra. Bra med färre personer.
Bra för att det är bra.
Bra för att man får dricka te och leka lekar.
Bra!
Roligt, skojigt
Roligt, mysigt!
Roligt, men jag har inte varit där på ett tag.
Kul att träffa kompisarna och de som jobbar där.

De barn som svarat tycker att det är kul på kvällsöppet.
2. Hur är det perfekta kvällsöppet? (städfrågor: t ex *vad händer då? * vilka är här då? * vad gör
man då? * vad händer inte då? * vad gör vi inte då?)









Ta med godis och titta på film. Olika tävlingar, tex fem-kamp.
Se på film och äta popcorn.
Alla gör något tillsammans. Vad som helst egentligen, brandlarmet ska inte gå.
Att man inte fåt använda sina telefoner. Inte spela. Längre tid emellan stängning och
kvällsöppet.
Spela rugby!
Pingis turnering
Alla får vara med om dom är snälla. Ingen är taskig.
Gå upp på berget allihopa.
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 Samarbetsspel och lekar!
 Att vi skulle få bara gräddtårta. Baka och äta vad vi vill. Mellis och frukt, man får göra
vad man vill.
 Det är bra, vill inte ändra något.
 Att alla lekte någon lek tillsammans.
 Vara utomhus och gör lekar. Bara 4:orna. Då vet man att man känner någon!
 Både för tjejer och killar. Leka ute, dricka thé. Börja med film.
 Alla hjälper till att städa. Vi gör något tillsammans.
 Dricka te, leker.
 Snacks, se film Leka ”älskling, älskling”. Dom som bråkar får inte vara med. Ha tema,
t.ex. kändisar, Disney.
 Chips, popcorn, godis se film. Leka roliga lekar. Inget bråk, krig. Ha tema, tex Disney ,
djur.
 Att man får vara på berget. Att man får något att äta.
 När det är bara tjejer och att man får leka vad/hur man vill. En bra lek som alla leker.
 När det är bara tjejer och att vi alla gör något tillsammans.
 Te drickning ( mango). Lekar som är bestämda, fika eller något gott.
 Tjejöppet. Alla gör samma aktivitet.
 Se en bra film, musik quiz.
 Alla gör något tillsammans först. Sen får man göra vad man vill. Alla ärnöjda när det
går hem.
 Göra mer roliga lekar. Alla på fritids ska vara där.
Önskekvällen innehåller gemensamma lekar, eventuellt film, men det är viktigt att alla gör någonting
tillsammans. Det finns också önskemål om snacks eller fika.

3. Vad tycker du om kill- och tjejkvällsuppdelningen?






















Det borde vara för alla.
Bara för alla.
Det är bra som det är.
Bra! Så att man kan prata med bara killar om man vill.
Bra! Killar och tjejer brukar inte vilja göra samma saker.
Jag tycker att man inte behöver ha det så. Att det är bra att det finns en alla.
Det är roligast när alla är där.
Bra!
Ibland är det tråkigt med bara tjejer. Roligast med alla, men kanske dela upp ibland.
Dåligt! Svårt att hålla koll. Vill inte missa om min dans är inställd. Tråkigt med bara
tjejer/killar.
Det är bra!
Det är bra, ibland är det lite jobbigt när alla är där.
Lite tråkigt. Roligast med båda.
Både tjejer och killar. Tråkigt när det är för killarna, för då kan jag inte komma.
Det är bra som det är.
Bra
Bra, oftast vill man leka olika lekar.
Både bra och dåligt. Ibland vill man inte komma kanske, med då man kan komma kan
det vara killkväll och då kan jag inte gå.
Bra! Vill att det ska vara kvar, man får mer plats då.
Bra som det är men bara tjejer ibland och blandat ibland.
Bra när det är blandat.
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Bra, bäst när det är tjejer. Färre personer och mindre stökigt.
Bra! Man kan göra tjejsaker. Mindre bråk på tjejkvällar.
Bra! Skönt att bara vara tjejer!
Bra som det är.
Bra!

Några tycker att det är tråkigt med uppdelningen, men i huvudsak tycker de flesta att nuvarande
ordning är bra.
4. Annat?














Nej 
Nej, inget särskilt.
Nej.
Ta med godis
Bra att man får dricka te.
Sluta senare, typ 20.30
Börja tidigare, typ 17.30
Nepp.
Det borde vara en annan dag, t.ex. torsdagar.
Borde vara någon annan dag, t.ex. torsdag.
Fika på kvällsöppet.
Specialhändelser på födelsedagar. (Tjejer, alla, killar på kvällsöppet,=bättre ordning)
Nej, eller jo fler aktiviteter och mer mango te tack. Tjejer, alla, killar, tjejer, alla, killarär en bättre ordning.
 Inte spela fotboll. Iså fall att alla gör det. Även ledare.
 Nja, inget speciellt.
 Nej 
Här framkommer inget speciellt, det är lite strösynpunkter, annan dag ex.

