
Logg från Älva  

Datum: 27 mars 2015  

Elevloggare: Agnes Wirgen & Oliver Klingefjord  

Personalloggare:  Rektor Pelle 

Position: La Gomera, Valle Gran Rey / Puerto Vueltas 

Planerat datum för att segla vidare: Imorgon kväll vid 21-tiden  

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de Tenerife måndag morgon 

Väder: varmt och soligt med andra ord underbart!! 

 

Elevlogg:  
 

Hej alla ni där hemma, 

Idag har varit en lugn och avslappnad dag. Vi vaknade upp till en utomordentlig frukost med 

smoothies medan vi gratulerade födelsedagsbarnet Sara. Därefter begav sig halva klassen iväg till ett 

klippområde där de snorklade, medan resten hade en sista lektion i fartygsbefäl klass VIII inför det 

stora provet imorgon. Efter en lunch bestående av hemmalagade (bortlagade )köttbullar med 

potatismos och lingonsylt, som kanhända framkallade hemlängtan hos vissa, gick andra gruppen till 

snorklingsstället och vice versa. 

Vår uppgift när vi snorklade var att följa efter en enskild fisk och studera dess beteende och fysiologi. 

Saker som undersöktes var t.ex. huruvida det var en territoriell fisk (som vaktar sitt ”revir”), en 

stimfisk, hur den reagerade på skrämsel, vad den åt för föda osv. Vi fick lära oss att ta anteckningar 

under vattnet och samtidigt fick vi se massa färglada fiskar vilket var jätte roligt. 

Resten av dagen har varit fritid för oss, och mycket av den har gått åt till solning i det fina vädret, och 

även lite badning från båten. I alla fall till vi blev tillsagda av den lite väl griniga hamnvakten. Till 

middag serverades vi en mycket behagande blandning av ”havets frukter” (bläckfisk, squids, etc.) 

med pasta. Nu på aftonkvisten sitter samtliga elever uppe och studerar flitigt inför tentan imorgon. 

Önska oss lycka till! 

Puss & Kram från Oliver och Agnes samt resten av klassen och besättningen!  

Ps. Vi saknar er också! <3 

 

 



Personallogg:   
Som rektor har jag fått äran att följa med den sista veckan på denna segling och anlände sent igår 

kväll efter en något omständlig resa Arlanda-Las Palmas- Teneriffa Norte – La Gomera -  en timmes 

buss till San Sebastiian och möte med kapten som hyrt bil och levererat dagens guide till hamnen, 

därefter en timmes bilresa till Valle Gran Rey. 

Dagen inleddes med att eleverna fick till uppgift att studera fiskars beteende via snorkling i närheten 

av hamnen. Min uppgift blev att studera elever och lärares beteenden. Som i viss mån sammanföll. 

Det finns stimfiskar som helst simmar tillsammans och det finns territoriella fiskar som bevakar sitt 

territorium  på ett ganska aggressivt sätt. Det finns skygga fiska som gömmer sig under stenar. Några 

lärarfiskar verkar det inte finnas men det fanns en entusiastisk Linda som inte bara berättade och lät 

eleverna skriva ner sina observationer under vattnet, utan också fick eleverna att städa klippstranden 

efter någon form av kraschad fritidsbåt. 

Det värmer hjärtat hos en rektor att möta en sammansvetsad elev- och personal-besättning som 

sköter rutiner och allt arbete på ett mycket professionellt sätt tillsammans, och pluggar sen kväll 

inför provet i navigation i morgon. Så det är bra att hålla tummarna. 

Pelle  

 


