
Feedback från föreställningen Vind – Blås mig! 
Big Wind 2022

Lärare 
Jag är fascinerad över hur fint ni lät barnen interagera 
med er på scenen. Ni är verkligen proffs på vår elev-
grupp. Tack för en fantastisk föreställning från både mig 
och mina elever.

Vi är väldigt nöjda med både förarbetet och återkoppling-
en som passar vår elevgrupp väldigt väl, men framförallt 
älskade vi alla er föreställning. Fortsätt ert fantastiska ar-
bete. God jul önskar elever och personal 

Mera, mera! Dammfriskolan älskade er fantastiska föreställning där alla barn kom till sin rätt 
efter sin egen förmåga, Tack!

Arrangör
Jag pratade också med värdarna som tyckte att det var den bästa produktionen på hela termi-
nen. Både jag och min kollega deltog och tyckte den var 
väldigt, väldigt fin. Vi var tillsammans med en särskola 
som är väldigt kulturvana (de går på typ allt) och jag både 
såg och hörde hur uppskattat det var.

Jag vill bara säga att jag tyckte att det var fantastiskt fint 
att få vara med på två av tre föreställningar. Jag blev väl-
digt berörd av att se barnen delta med sådan glädje. Det 
kommer jag att bära med mig länge. En stor eloge till 
gruppen för deras medmänsklighet och värme.

Elevernas upplevelse
Denna föreställning var superbra för våra elever. Dels att ni agerade och dels att eleverna fick 
deltaga i föreställningen. Dessutom upplevde vi att föreställningen tog med de flesta av våra 
sinnen, vilket alltid är positivt för våra elever.

Vi tyckte det var mkt bra då det var tydligt att det var 
okej för våra elever att vara som dom är och vara med 
på sina villkor. De blev inkluderade på riktigt. Märktes att 
ensemblen hade en hög kunskap om och förståelse för 
barn med särskilda behov. Föreställningen fångade flera 
av eleverna som kan vara rätt svårfångade. Vilket för oss 
kändes väldigt stort och mäktigt.

Eleverna är icke-verbala men vi kollade på foton från föreställningen några timmar senare 
samma dag. Samt kollade i häftet vi fick med som också var väldigt fint och anpassat. Barnen 
blev mycket glada när vi spelade upp musiken och tittade på bilderna, vilket vi tycker är ett 
kvitto på att de gillade det.

Daglig verksamhet
Jag vill också bara säga att jag träffade en deltagare från Dagliga verksamheter som tyckte att 
er föreställning var så bra att hon blev alldeles tårögd när hon pratade om det!


