
Logg	från	A� lva	 

Datum: 2015-02-03 

Elevloggare: Nora Velde 

Personalloggare: Björn Larsson 

Position: ett par mil utanför La Palma 

Segelsättning: fock  

Fart: 2,7kn 

Kurs: 160 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 4 februari 

Planerat datum för att segla vidare: Om några minuter. 

Väder: Disigt med lätt regn 

 

Elevlogg:  

Hola! 

Vaktlag 4-8 och 8-12 står just i detta nu och förbereder för avfärd. La Gomera och en efterlängtad 

”semesterdag” väntas imorgon. 

Idag vaknade vi alla med ömma ben och bakdelar och det satt fint med en lugn och trivsam pluggdag 

för att komma i kapp med redovisningarna. Gårdagens bergsguide Conny erbjöd sig att ta med en 

grupp elever till stadens polisstation för att, med hjälp av tolk, få ett tillfälle att få ställa frågor och få 

mer underlag till de undersökningar som pågår under resan. Så idag åkte en grupp på ca.7 elever dit 

med läraren Björn som ska skriva mer om händelsen i dagens personallogg. 

 

Vi som blev kvar på båten, då våra undersökningar inte skulle gynnas av detta besök, har mest 

pluggat och gjort några besök i den lilla staden för att göra enkäter och fylla på lagren av snacks till 

nattens seglats.  

Kort och gott en stillsam men produktiv dag för oss alla. 

Jag tror jag kan tala för hela båten när jag säger att vi tänker mycket på er där hemma, men har det 

bra på båten också! 

 

 



Personallogg:  

Att vara på studiebesök kan ge många intryck! Det blev vi varse om idag när jag 

tillsammans med fyra elever var och hälsade på hos farbror polisen. Vi blev väl 

bemötta av polismästaren som visade oss runt på hela polisstationen med start 

nere i förvaringscellerna och avslut på polismästarens kontor. Självklart gjorde 

våra eminenta elever riktigt bra ifrån sig och fick mycket beröm av både vår 

tolk/guide men även av den reporter som både tog bilder samt intervjuade 

eleverna. Det verkar som att nivån på de skolarbeten som eleverna gör på denna 

resa är hög, högre än vad de brukar möta här på ön och jag kan bara hålla med. 

Det är så spännande att se hur mycket de lär sig av den nivå som deras arbeten är 

på. Vi pratar om validitet, vi pratar om felkällor och bortfall. Vi jämför, vi 

sammanställer resultat samt drar vetenskapliga slutsatser och när jag säger vi så 

är det verkligen vi, elever och lärare blir som en enhet som tillsammans tar sig 

fram i vetenskapsdjungeln. Okej, nu var det sagt och vi har börjat rulla vidare, 

som ni läste i elevloggen, mot nästa ö, La Gomera och det börjar bli svårt att hålla 

i sig i datorns tangentbord. Så, på återseende mina kära läsare, min nästa logg 

kommer att handla om tryggheten och lyckan av att segla med min medpilot 

Ellen! Your plan, my plain!!! 

 

Björn Larsson 

En nöjd och stolt lärare på Ledarskap och kommunikationsprogrammet 


