Logg från Älva
Datum: 6 juni
Elevloggare: Emma Westerling
Personalloggare: Björn
Position: N 55° 24,6’ E 14° 26,3’
Segelsättning: Storen, Focken, Stagfock, Inre klyvare, Yttre klyvare, och Jagaren.
Fart: 7 knop
Kurs: 35°
Beräknad ankomst till nästa hamn: 8/6 vid kvällstid
Planerat datum för att segla vidare: ------Väder: Smått molnigt med sol

Elevlogg:
Hallå hallå!
Ännu en dag har nu passerat och det är inte långt kvar tills vi kommer hem till Stocksund. Under
nattens gång har vi passerat Öresundsbron och även en av våra fysiklärare, Micke, kom ombord vid
morgonkvisten i Falsterbro. Eftersom att det är nationaldagen så börjades dagen även med lite sång
vid frukostborden. Efter detta började första fysiklektionen, vilket medförde aningens panik då det
återigen blir en rapport att skriva, vi hade även navigeringslektion och splitsade lite rep. Vid halv 10
tiden satte vi alla segel förutom mesan och bredfock. Till middag blev det smarriga falaflar och innan
dess lite Star Wars maraton bland vissa av eleverna. Under kvällen har de flesta om inte alla börjat
med sina meterologirapporter och långa köer utanför skepparsalongen har bildats för att få reda på
vad man fått på nationella provet i fysik. Nu vet jag inte riktigt vad mer jag ska skriva så det blir ett
kort och snabbt slut dessvärre.
Tack för mig och ha en trevligt fortsatt nationaldag!
Emma Westerling

Två splitsar från dagens lektion.

Personallogg:
Detta är min första logg som lärare och min första resa med Älva. Hittills är jag imponerad av
elevernas positiva inställning och hur väl allting fungerar, trots att de varit ute ganska länge nu.
Dagens första fysiklektion fick avbrytas efter 20 minuter då alla elever behövdes på däck för att sätta
segel efter vi passerat genom Falsterbo kanal och kommit ut i Södra Östersjön. Men sådana avbrott
tar man gärna. Efter en lite mulen och regnig morgon har solen strålat mest hela dagen och håller
precis på att gå ner över Skåne vid horisonten. Här i salongen spelas kort, dricks kaffe och arbetas
med sista fysikuppgiften för denna termin. Under tiden har Micke haft betygssamtal. I morgon bitti
kommer vi troligen att passera Öland, antingen genom Kalmarsund eller på utsidan. Vi ses snart i
Stocksund.
Hälsningar Björn, tf Fysiklärare

