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Bilaga2.  Utvärdering Sommarskola 2017 - elever 

Vilken är din könsidentitet? 

Namn  Antal  %  

Tjej  14  28  

Kille  36  72  

Annat  0  0  

Total  50  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (50/50)  

 

 

 
Hur gammal är du? 

Namn  Antal  %  

12  0  0  

13  2  4  

14  6  12  

15  7  14  

16  11  22  

17  19  38  

18  5  10  

Total  50  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (50/50)  
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Hur bor du ? 

Namn  Antal  %  

På ett boende med ungdomar  20  40  

På asylboende ex. Nordkalotten  7  14  

Med familj eller släkt i hus eller lägenhet  18  36  

Egen lägenhet  5  10  

Med andra  0  0  

Total  50  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (50/50)  

 

 
 

Vad har varit bäst med sommarskolan? 

det var många saker som var bra med sommarskolan. Som att vi fick bli bra på matte och andra ämne vi fick ha 
fritidsaktiviteter  

Allt är bäst  

Det som ha varit bäst var att vi fick lära oss massor nya ord och vi har pratad med varandra svenska. Elevens val har 
varit bäst för att man fick välja vilken klass man ville gå.  

Det som var bra det var att ni hade jätte bar lektioner vi fick lära oss mycket vi fick fara på utflykt  

det var bäst med att dem har delat tjejer och killar i olik grupper, det har blivit bättre i år, men dem var störande på 
rasterna ändå.Att vi hade EV två gånger i veckan, då kunde man liksom träna på dem ämnena man behövde hjälp.Att 
man kunde ha dator när som helst och använda.  

lärarna var bäst och lunch  

Det var bäst med unga lärarerna .  

Allt var bra  

ja,jag har en bara sommar med sommarskolan.att läser och .....allt är bra för att före år vi har ingen sommarskolan,men 
i det här året vi har sommarskola.jag är jätte glad jag toror de här skolan är jätte bättre av skolan i piteå havesbadet .  

Det var lärarna jätte bra. och vi har lärt svansks  

jag vitt inte  

jag lärde mig mycket, jag varit med kompisar och fina lärare och aktiviteterna var väldigt bra.  

allt var bra med aktiviteten och utflyktenLunch och lärare  

hej, det var bra för mig och alla eleverna och det är kul , roliga och bra.(Friidrot,det var jatte gott mat,alla lärare var 
snäll)Det var allt är bra och jag trivs.tusen tack för allt.  

mattematik & aktiviteter  

Det är roligt att jag kan träffar med andra ungdomensom lärare är också är snäll med eleven.Jag tycker om allt 
sommarskolan.  

att har aktivitet varje dag, läraren var bäst Jenny Stare.lunchen var den bästa för nånsin, och det var bäst med allt i den 
här sommar skolan.  
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Det var mycket roligare än förra år därför att vi har haft fritidsaktivitet nästan varje dag och vi haft också engelska och 
matte två gånger per vecka vi har haft också lunch och den var bäst jag var nöjd med sommarskolan.  

Det varit bäst att vi hade lunch och fritidsaktivitet och mycket bra lärare.  

det var bäst med sommarskolan var vi hade lunch och aktivitet och vi hade resor till annat stad till exempel vi har varit 
till SVYNSBYN och STORFORSEN det var bästa dagarna som vi hade i sommarskolan .  

Alla var bra och bäst det var fritiden jätte bra och rolig. Före fredag vi åkt till Storforsen . Min lärare var snäll hon var bra 
med alla elever ocksåtjf sommarskola var snäll .  

Det har varit allt bra i sommarskolan. vi hade haft bra lunch och bra aktivitet.vi har bra lärare i sommarskolan. I 
sommarskolan vi har varit i strofosen men det var jätte mycket rolig. jag är nöjd av sommarskolan.  

Jag tycker att sommarskolan var bra. Jag kunde att lärt mig bättre Ep: Svenska och Engelska. Jag är jätte trivs har. Det 
var jätte snäll lärare i sommarskolan. Dem hjälpte alltid ungdoman. Också jag träffade nya människor och jag hittade 
många nya vänner också. Vi haft också aktivetit och var bra ochkså det var jätte gott mat också.Jag ska säga att tack 
för hjälpen i den har året.  

jag tycker det var bäst att vi haft under sommar sommarskola och aktiveter eftersom vi fick inte sommarjobb alltså jag 
själv har varit inte så mycket på aktiveter men jag har varit många gångar det var jätte roligt de kommit från PIF och 
spelat med oss fotboll .det var bra att vi fick lunchen i sommarskolan det var bar mat i skolan tycker jag. vi haft varje 
dagar frukt te och olika typer mat.  

att det finns fritidsaktiviteter jag känner att skolan blev roligare än förre och att jag kan lära mig mer svenska  

vi har varit i Storfosren och där var mycket rolig för mig . I sommaren har vi haft fri idrott och det var bra . alla fall I 
sommaren var för mig roligst. och mat är så bra för mig  

Det har varit bra med fritidsaktivitet och goda lunch. jag var nöjda med sommarskolan och trevligt läraren.  

Hej: i sommar skolan det var roligt ofta för mig vi hade mat också bra lärare som var snäll.  

Jag har haft en bra sommarskolan på det här året.Jag har lärt mycket svenska från sommarskolan.Vi har haft olika 
aktiviteter på det här året och Vi har haft olika Mat på sommarskolan.Jag hoppas att börja igen skolan och Jag ska lära 
mig svenska ännu.om Jag kunna stanna i Sverige och Jag ska bli någonting på framtid. Jag hoppas att alla kunna lära 
sig svenska ännu på skolan när börja den. Jag hoppas vara mer på skolan på nästa år. allt var bäst för mig på 
sommarskolan och Jag trivs av allting fortfarande.Hassan Gholam  

Simskola,fritidsaktiveteter  

att komma och lära nånting.fritidsaktivitet, golfklubben, paddel och fotboll.lunch.  

lärarna, lektioner; maten och idrott.  

den som vi hade båda lektioner och aktiviteter varje dag. jag riktig lärorika lektioner och jag tränade mycket på att prata 
svenska och jag har blivit mycket bättre så jag tackar de som skaffat sommarskolan för oss.  

Det som vi har läst olika ämne och hade vi lunch det var bästa för mig.  

Hej! allting var utmärkt tror jag särskilt lärarna. De har undervisat jätte bra och hjälpte oss så mycket som möjligt. Det 
fanns många bra aktiviteter och olika ämnen. Min lärare som är Jenny är otroligt bra.  

när jag tränade med no och so för att det varit roligt för mig.  

lektioner ock fritid lunch ock allt bäst på sommarskolan  

Det var bra att vi hade fritidsaktivitet. Man träffar nya vänner på sommarskolan. Man lär sig genom att ha det roligt. Och 
att vi har lunch är det jätte bra.  

friidrott  

i sommar skolan är allt bra jag fick träffa nya vänner och l blev redo till 8an, jag har lärt mig många saker som jag inte 
viste för ut.  

den bäst är idrott.  

elevensvall för att vi gör som vi vill...  

Min lärare Emmy var bäst och jag är jätte glad för att jag var i Emmys klass.  
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lärare och med mina kopisar  

Allt  

allt  

att man kunde lära sig mycket att träffa många nya människormaten.  

ELVAR KAS LARARE  

Jag tycker att det var roligt med utflykterna. Och studerar i Grammatik bok.De var roliga och snälla lärare. Allting var 
bra.  

Jag har lärt mig mycket. Det var bra mat på lunchen och vi har haft mycket aktiviter och träffade många olika nya 
människor.  

 
Vad har varit dåligt med sommarskolan? 

Allt är bra  

Det som har varit dåligt är att tjejer och killar var inte tillsammans, det var mycket tjafs att några satte sig ute och 
killarna blev väldigt avundsjuka på att dom inte fick gå ut från klassrummet.  

'inget var dåååligt  

Det som har varit dåligt var att kilar var störande på rasterna, dem lyssnade högt på musik och pratade samtidigt och 
att det var dåligt med afghankillar att dem stirrade på tjejer hela tiden och det gjorde oss jättearga.  

inget allt var bra för mig  

Allt var jättebra för mig själv.  

ingenting  

får mig är tråkig att i en dag sitter två timme i bussen och en timme walking .  

ingenting som dåligt med somarskolan  

det varet long lektion  

en gång jag tänkte sluta komma skolan på grund av de Ipaden blivit stulen.  

Det var inga dåligt på den här året  

Nej det fanns ingen ting dålig för mig.  

eget arbete var inte jätteroligt på svenska lektionen eftersom jag ville lära mig bättre svenska. det var också tråkigt att 
jobba själv.  

sommarskolan är jätte lång i år  

allt var bra  

jag kände mig inte så dåligt under sommaren. men vädret var lite konstigt. jag vill ha att det ska vara mer elevens val 
under vecka och det blir roligare sommarskolan.  

Det var inte dåligt i år tycker jag men det lite dålig med vädret som vi kunde inte göra roligt ute.  

det var nästan dåligt med vädret och ni skiljer tjejerna.  

inget .  

Det har varit inget dåligt.  

Några ungdomman som kommit inte på skolan men ändå de var jätte bra.  

det var dåligt att vi vet inte vi får stanna i Sverige eller inte jag själv när tänkte jag på det alltså jag orkar inte att komma 
på skolan att lär mig svenska eller nya saker för att jag vet inte vad händer i men framtid och jag förstår inte vad ska 
jag göra i min framtid. det var lite sådär de svenskar ungdomar ledig bara vi som haft skolan  

att jag fick läxor som man måste skriva på dator och det svår att skiva dom för att jag hinner inte att skriva dom i skolan 
och jag har inte dator hemma för skriva dem hemma och jag fick inte låna en dator  
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jag hade ett fri idrott och det var inte så roligt för mig  

Allt var bra inte dåliga men det men skoltiden var så längre.  

ingenting.  

allt var bra för mig på sommar skolan den var ingenting som dåligt  

ingenting  

det har varit håller om buller på skolan och fritidsaktivitet.  

Asså jag har hittat ingen problem i den här sommar skola så jag hade studerat bra här och det finns ingen dålighet  

allt var jätte bra  

Vi hade ingen dåligt i året tycker jag men vädret var dåligt.  

Ingenting!  

inga ting  

Att tjejer och killar är i olika grupper. För att när man ska prata om nått så lyssnar man både på tjejernas och killarnas 
åsikt. så man lär sig mer  

de vins inte dåligr  

tjejer och killar är olika klass (grupp) jag vill jätte Järna vill att alla ska bara till samma, och på fritider blev det bara 
idrotter, kan det inte också att pyssel eller annat tjejer kan gör, när man spelar fotboll blir det inte bra tjejer vågar inte 
spela, så det är bra om det finns nåt tjejer kan göra  

har en dålig sak.  

vi måste go till bossplats mer än 25min  

ingen  

ingt. jag trivs med allt  

det fanns inte mycket böcker  

de fanns inte mycket böcker  

inget👌👌👌👌👌  

ingen dåligt det är bra.  

ingenting.  

 
Vi har haft rättigheter som tema. Vi har bland annat pratat om mänskliga rättigheter, normer och kärlek. 
Vad lärde du dig? 

jag lärde mig jättemycket jag lärde mig om rättigheterna som jag har i Sverige det var bra för att det finn föräldrar som 
tvingar barn att göra saker som de vill men nu jag har lärt mig att jag bestämmer om mitt liv.  

Jag jobbade  

jag kan säga att jag har lärt mig massor, jag kunde det förut men lärde mig nya saker.  

jag lärde mig mycket det var bra för att jag kunde inte så mycket.  

jag har lärt mig hur man har sex med nån och dem mänskliga rättigheter normer och ... som jag kommer inte ihåg  

jag lärde att man måste respekterar med alla andra människor  

Tidigare tänkte jag att kärleken är inte bra för att vi lärt sig från när vi var baby, men jag tänker inte så.  

mormer  

jag har lärt några saker som mina rättigheter  

jag visste allt  
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jag kunde lite gran om teman från före året men jag lärde mig mer i år om allt bland annat normer, mänskliga 
rättigheter och kärlek.  

jag har lärt mig massor att vi har lika värde och alla har rätt att hur man vill gifte sig att alla har rätt att gå skolan  

alla  

normer-> det gäller inte något lag, det är man förväntar sig av andra gör det, andra av dig. och man lär sig normer av 
föräldrar, skolan, vänner, samhället..... kärlek-> att man får bli kär till vi som helst, och alla har samma rättigheter 
oavsett kön. mänskliga rättigheter->att vilka rättigheter har jag som en människa,  

Jag är borta jag vet inte  

jag lärde mycket till exempel: tjejer och killar har samma rättigheter , hur några människor kämpade för att rädda andra 
människors livet och rättigheter osv...  

jag lärde mig ganska mycket nyttiga och nya saker av mänskliga rättigheter, normer och kärlek. till exempel på normen 
finns några reglar det blir bra att ska man följa de för att samhället blir det tryggare. om mänskliga rättigheter barnen 
måste gå skolan och de måste inte jobba och man och kvinnor har samma rätt på landet. och om kärlek man kan bli 
kär till vem man vill det spela inge roll om killar blir kär till killar eller tjejer till tjejer.  

Ja, jag har lärt mycket om det. Jag lärt mig att man kan vara hur man vill, man kan vara kär i tjejer och killar. man kan 
klär på sig som tjejer de kan klär på sig som killar.  

jag lärde sig mycket om detta tex alla har samma rättighet och ingen kan tvinga dig att göra nånting.jag lärde sig också 
man kan blir kär på en tjej eller en kille och man kan vara kär på både.  

Jag varit i jobbet.  

Jag har lärt av rättigheter att alla har rättigheter.  

Jag var borta i den har lektion.  

jag lära mig om de jätte mycket: man har rätt att hur ska leva eller med vem ska bor det man själv kan bestämmer eller 
man har rätt att viken utbildning vill lära sig eller vars ska jobba, när ska jobba eller.man kan bil kär på någon det spela 
ingen roll att man är kär på tjejer eller kilar eller något annat.naturligtvis man har rättigheter ville att men vem ska gifta 
sig och eller vilken kläder har på sig.normer är de reglar som skrivet inte någonstans bara man själva känner de och 
göra i samhället. normer är väldigt olika i olika platser och i olika samhället och det frändering i olika tider. normer är de 
reglar som man lära sig när föddes till i hela sitt lev.  

jag har lärt mig att man får vara hur man vill men man måste tänka på de andra att stör inte dem man får säga vad man 
vill men inte dåliga saker som kanske kan stör eller gör någon ledsen  

ja absolut vi hade och jag lärde någonting . när man göra våldtäkt och vad blir kallas våldtäkt nu jag fattar. nu jag fattar 
lite grund från normer .  

jag har lärt mycket om mänskliga rättigheter och normer som det var jätte viktigt for mig.  

jag lärde mig jättemånga saker om mina rättigheter.  

Jag lärde mig många saker om mina rättigheter som kan man få komma till sommarskolan och kunna man lära sig .  

jag var borta  

jag har lärt mig att alla har samma rättigheter ochman får inte våldta.  

jag har lärt mig allt som jag behöver och normer och kärlek och de andra  

den som var roligt för var ju att vi kommunicerade på svenska fastän vi hade en tolk så jag har lärt mig om vad är 
vanlig och vad är ovanlig i Sverige vad e bra och vad e inte bra.  

Jag lärde mig någon ting om allt och försöker att lära mig mer och mer.  

att man måste vara så som man vill, man kan berätta sin känslor till den som älskar och så vidare. att man kan vara 
båda bög eller lesbisk. Och att man måste kämpa för den som man vill.  

Att alla har samma rättigheter. Att normer betyder osynliga regler. Och att alla får älska vem man vill och det är olagligt 
att mobba nån som älskar en annan kön. det finns mer som jag inte orkar skriva.  
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jag viste inget om normer och kärlek, det viste jag i sommar skolan det är bra i 8an kommer vi ha prov och sånt, så det 
är jätte bra....  

jag lärde mig att alla människor har rätt för att prata frioch det finns olika normer i olika platser och det finns många 
normer som finns i alla värdenoch jag lära mig att vi måste respektera varandra och det är viktig  

Jag lär mig mycket saker t.ex. de som är under15 år får inte ha sex. Eller om blodet kommer inte i första sex det 
betyder inte att tjej hade sex i förut.  

jag lärde så jätte mycket jag lärde mig mycket regler  

ganska mycket  

inte så mycket  

jag lärde mig mycket om normer, mänskliga rättigheter och lite om kärlek.❤❤❤  

EN KILE KAN KÄR EN KILE  

Jag lärde mig några av mina rättigheter.  

Jag har lärt mig att alla har är rätt att de göra vad de vill  

 
Vi har haft rättigheter som tema. Vi har bland annat pratat om mänskliga rättigheter, normer och kärlek. 
Vad var mest intressant? 

Normer och kärlek jag kunde ganska mycket men om rättigheterna lärde jag mer.  

Alla är lika  

Det som mest intressant var när vi pratade om rättigheter och kärlek.  

Rättigheter var mest bra eftersom jag vi fick lära oss om mina rättigheter. normer jag fick lära mig min kropp och jag får 
blir kär i den jag vill  

Det som har varit mest intressant var att det var en mynt med mödomshinnan, att det finns inte någon såna här i 
tjejernas kropp, för att förut jag trodde att det finns en mödomshinnan men inte längre.  

när jag lyssnar på lärarna  

rättigheter  

det var mest intressant mina rätteheter  

mänskliga rättigheter.  

kärlek var mest intressant normer och mänskliga rättigheter  

normer  

normer var mest intressant eftersom jag visste inte att det har oskrivet lag men nu har jag lärt mig  

När vi pratat om mänskliga rättigheter, normer och kärlek det var intressant. Därför att vi förstår bättre när vi pratat om 
den här saker.  

Det var mest intressant för mig var norm och kärlek. som man kan vara hur man vill.  

det var mest intressant för mig är alla har samma rättighet och det är ingen skillnad mellan en kille och en tjej både kan 
göra vad dem vill.  

Jag var i jobbet.  

Jag har lärt så mycket säker av rättigheter och normer och kärlek. Det var bra att jag har lärt så mycket säker också det 
var intressant for mig.  

Jag var borta iden har lektion.  

mest var intressant att vi pratat om kärlek de var nya saker och reglar som jag lärt mig nytt och normer var en annat 
sak som jag lärt mig det är bar att man veta om normer i samhället. annars det händer dåliga saker att man vet inte 
varför.  
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alla människor har samma rättigheter och alla måste ha respekt på rättigheter. och alla måste ha respekt på normerar  

jag hade intressant om allt som jag lära nya.  

Det som är bäst att vi berättade om kroppen och vad är okej med sex.  

det var några saker roliga för mig som fotboll och vi har åkt till storforsen .  

jag var borta  

bara kärleken har varit intressant.  

kärlek och normer  

jag tycker att snacka om kärlek är alltid spännande och det var riktig lärorika lektioner  

Allt var intressent för mig.  

kärlek var jätteintressant tro jag.  

Normer och kärlek var intressanta  

rättigheter var mest intressant för att man vet vad man ska basstämma, vad som är rätt att säga eller göra att man kan 
bestämma själv, till sig själv.  

jag tycker normer  

När vi pratade om varför killar kan göra allt som de vill för att de är kille men tjej är inte så , det var intressant för att jag 
tänkte det är så bara i mitt hemland men jag förstod det är så i många länder.  

allt är bäst  

vet ej  

vet inte  

mänskliga rättigheter och normerkärlek❤❤❤👌👌  

om kärlek  

Jag fick lära mig att jag bestämmer över min kropp.  

det var allt intressant att prata om mänskliga rättigheter och kärlek.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I år har vi haft fritidsaktiviteter. Har du deltagit? 
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Namn  Antal  %  

Ja, ofta  20  40  

Ibland  24  48  

Nej, aldrig  6  12  

Total  50  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (50/50)  

 

 

 
Varför har du bara deltagit ibland på fritidsaktiviteterna? 

För att jag gillade  

För att jag orkade inte vara med så jag åkte direkt hem. men ibland var jag har varit med i alla fall.  

för att jag hade lite ont i ryggen. så jag kunde inte gå ofta på fritidsaktivitetet  

ja, för att ibland jag var ledsen och ibland jag var trött och orkade inte  

jag har deltagit ibland på fritidsaktiviteterna för att vissa dagar hade jag annat att göra och vissa dagar var aktiviteter 
var för tråkiga.  

Därför att några dagar jag var sjuk och de flesta dagen jag hade träningsfotboll. jag spelar fotboll och jag tränar 4_5 
dagar i vecka.  

Det var rolig att vara med. vi hade många intressant saker vi skulle göra.  

För att jag gillar inte om var med kompisarna.Också jag varit i jobbet.  

det fans många dagar som hade dålig vädret då kunde vi inte att spela ute, det finnas idrottshall men de öppnade den 
inte då fick vi inte spela  

jag vet inte faktist  

för att jag hade ibland fritidsaktiviteterna  

eftersom jag bor i Luleå och jag måste åka bussen tidigt för att hinna för äta middag  

eftersom jag hade inte tid jag hunnit inte.  

vet iner  

för att vara med och hade det roligt med vänner, prova det jag är intresserade av.  

för att ofta jag är tröt efter skoltider  

Jag kunde inte vara ofta för att jag kom från Luleå och där min familj behöver mig för hjälp t.ex. för översätt i 
migrationsverket eller andra saker.  

jag vet inte  

vet inte  

ibland mådde mig inte bra  
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Varför har du aldrig deltagit på fritidsaktiviteterna? 

För att jag hade mycket läxor i sommaren, och jag tänkte att plugga istället.....  

jag bor i Långträsk min buss går kl.13:50det därför var jag inte med.  

för att kanske jag sover eller ...  

där för det fanns bara en buss som kommer klockan två  

aktiviteterna var jätte bra men jag ville inte vara med för att jag gillade inte.  

Därför att jag giller inte.  

 
Hur kan sommarskolan göra fritidsaktiviteterna bättre? 

att inte dela oss i olika grupper  

Jag vet inte  

Att dansa utan att ha nån ledare, får dansa hur den vill för att det är mycket roligare än att ha ledare som visar hur man 
ska dansa.  

att säga alla ska vara med och alla ska göra samma sak.  

Att inte vara fotboll ofta. och att man kunde spela handboll eller vollyboll ibland som vi har aldrig gjort  

Det vet jag inte faktisk.  

man kan säga för fritidsaktiviteterna att blir klockan ett  

ni borde ha det inte frivilligt utan det borde vara som en lektion och före lunch,  

i år var fantastisk  

det var allt bra.  

de kan fixa aktiviteter med olika sporter inte samma hela veckan  

Jag vet inte kan bestämma ni  

asså det var det bästa ni kunde för mig det den bästa.  

Den kan vara olika sport. lite längre med massor eleverna och det blir mycket roligt när man är så många att göra 
någonting tillsammans.  

jag vill att alla måste vara med när vi har aktivitet. jag vill inte alla går hem efter skolan.  

man måste fråga först eleverna vad dem vill på fritidsaktivitet sen bestämma och göra.  

Spela golf.  

ja tycker jag det var mycket bar att har fritidsaktiviteterna för att vi har inte någon annat hobby det är bar att man häng 
med  

att ha längre tid  

det är bra jag tycker om lite mer fotboll eller wallyboll  

det vet jag ingen aning men om alla elever kommer på fritidsaktiviteterna det kan bli bättre.  

det var bra tycker jag  

fotboll.  

bättre  

Åka till Boda borg i Skellefteå.  

jag har ingen aning om vad ska bli bättre för sommarskola  

det var bra men jag kunde inte vara med annars allt var kul tycker jag  

det var bra i året alla måste deltagit det bli bättre.  
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jag vet inte!  

Allt är perfekt  

jag vet inte.  

det kan vara i nära platser eller åker med buss  

Det är bäst nu.  

jag vet inte  

vet ej  

det är bra sådär  

genom att fortsätta 👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌  

jag vet inte  

att de fortsatta.  

 
Vad vill du ha för fritidsaktiviteter nästa år? 

Fotboll basket vollyboll.  

Mycket idrott  

Asså det som vi hade i år var jätte bra och man önskade sig ju en sån fritidsaktiviteter. fast det kunde vara att bada 
eller fara till Piteå havsbad och bada där heller ha kul.  

Fotboll basket vollyboll  

handboll eller vollyboll fast tyvärr jag är inte här nästa år.  

Mer volleyboll. tack  

simma. flikor ensam  

jag vill ha spela alla spel  

gymnastik, skateboard, och dans.  

mest fotboll och friluftsdag som storfors  

det kan man spela fottbol flera gånger  

ror kanoter, bada och åka till Boda Borg  

Fotboll , volleyboll , utflykt , fiska , paddla , golf planen som vi var , dator game som fotboll , counter strike ,  

olika sport, till exempel mer fotboll, brännboll, basketboll, volleyboll och tennis. jag vill ha mer utflykt och gå runt i 
naturen och lära mig mer om naturen, om Sveriges kultur, och känna om Sveriges människor och försöka lära mig mer 
om livet.  

jag vill att vara som i år.  

mest fotboll och brand ball.  

Samma i den är sommarskolan.  

ja  

pilbåge, Bowling, skateboard, gymnastik,  

jag vill ha spela fotboll .wallyboll .brändboll och det är bra för mig . jag tycker om för att  

jag vill ha om det går bra för fritidsaktiviteter nästa år kan vara parkour, gymnastisk och boxning  

Vi vill ha mer utflikt  

nästa år jag ska lära sig svenska språket  

allt som finns t.ex. utflykt och idrott.  
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kanske bränd ball, fotboll och lite vollyboll  

bara fotboll :)  

jag tycker om volleyboll.  

cykeltävling  

spela badminton  

volleyboll ock fotball brandball  

alla aktiviteter som vi har haft i år och mer brändboll  

tycker jag tjer och pojka bland  

dela tjejer och killar på aktiveter eller ha också pyssel, bild och sånt  

jag vet inte.  

skogar sjöar och öar  

Jag vill ha dansa.  

ingt  

vet ej  

bada  

såpa fotboll  

jag vet inte  

fotboll, Walle boll, bränd boll, och går till storforsen.  

 
Något mer du vill säga om sommarskolan? 

tack för allt  

Tack så mycke för allt  

Asså jag vill bara tacka alla lärarna som gav till oss sina tider, jag vill nästan aldrig lämna dom här lärarna med det går 
ju liksom inte. jag vill verkligen ha Emmy som mentor. Hon har varit jätte snäll mot oss och det är ju en sån lärare som 
man behöver. Har varit så himla lycklig att jag hade henne som en lärare(:  

tack så mycket ni hjälpte mig jättemycket  

Att inte prata längre med nyheter, dem gör oss förvirrad och det är så himla tråkigt.  

Tack själv hejdå.  

tack för allt mina lärare  

jag vill vara i sverige och kommit i sommarskola i nästan år och ser hur man bättre sommarskolani ochså  

tack för allt  

tack för allt  

jag tror att sommarskolan varit jätte kul och vi lärde oss mycket saker som vi visste ingenting förut.och jag skäms på 
grund av Ipaden som blivit stulen och det är därför jag har en ide! om det finnas möjlighet så ni kan ge en dator per 
person och registrera namnen i kontor och skriva kontrakt. t.ex. om någon tappat datorn borde erlägga böter. och tack 
för sommarskolan och tack för att ni försätter för att hjälpa oss.  

det var fantastisk med sommar skolan allting var bra och jag är nöjd och jag skrattar Hahaha  

nej det var rolig.Tusen tack för allt.  

jag vill bara tacka alla som jobbar för sommarskolan och Piteå kommunen som gav oss möjligheten att vi ska lära oss 
bättre svenska och allt annat taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack piteå  

nej tack  
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vill säga att sommar skolan var den bästa tid som jag hade . vill säga att läraren var bäst snällt , duktig , trevligt och är 
tacksam för er som gjorde så här roligt sommar skolan .  

Ja, Jag vill tacka av mina kära lärarna och de som hjälpte oss att komma på sommar skolan och de som lärde oss nya 
saker om språket och allting som finns. TACK FÖR I SOMMAREN  

jag vill säga tack för i år tack för allt som vi hade. tack för alla lärare som de kunde hjälpte oss. vises nästa år!  

jag är väldigt tacksam för alla som jobbat på sommarskolan och jag önskar att jag har varit bra elev för min lärare och 
dem andra lärare.det var väldigt bra sommar som jag hade på den har sommaren för att vi haft många roliga saker från 
sommarskolan.  

Tack för allt om alla lärarna var jätte snäll och det var gott mat .  

I sommarskolan for oss det var så rolig och mycket bra. Jag hade inget brist av sommarskolan.  

Tack för i sommar och snälla läraren som haft lektion under sommar med oss  

jag vill lycka till på framtiden  

jag vill säga att stort tack för alla lärarna och Piteå kommunen som har tagit allt tillbehör om sommarskolan. jag hade 
ingen brist om sommar skolan.  

Tack för allt Heejdååååååååååååååjag heter Gholam Reza  

nej. tack för allt.  

Tack själv,för att när jag kom till Sverige kunde jag inte ingenting, men tack så mycket jag trivs  

Jag skulle säga tack för att ni har fixa sommarskolan.  

jag vill tacka läraren för att ni har varit med oss hela sommaren . och lärt oss mycket saker tack  

jag vill bara säga tusen tack till de som skaffat sommarskolan för oss  

det var ett underbar år för mig . Tacksam min bästa lärare Jenny.  

Jag vill bara tacka Er!  

Det är jätte kul att vara här. Jag lärde mig mycket mer. inte så mycket att säga  

nej täck men jag tycker om sommarskolan  

inget mer ps gaj gillar sommarskolan 3  

nej.  

sommarskolan är mycket bra och jag hoppas att vi kan vara nästa år också tack så mycket och ha er så bra : )  

Det var bäst sommarskolan.  

Aa jag är väldig tacksam för alla er  

TACK  

tack för dig Matilda  

vi ses nästa år  

Tack för i sommar  

det var allt bra tycker jag.  
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