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Elevlogg:  

Hejsan! 

Idag hade det varit tänkt att vi skulle tagit oss vidare mot Spanien men med tanke på orkanväder som 

börjar röra sig över vår tänkta rutt så kändes det smartaste beslutet som att stanna vid kaj. Ta det 

säkra över det osäkra helt enkelt, hur detta kommer att påverka vår resa vet vi inte än men hoppas 

innerligt på inga drastiska förändringar.  Eftersom att vi nu har vaktlagsskifte så innebär det mycket 

slutstädning som pågår för tillfället och beredningen på ändring av tider. Idag har vi haft mini-

redovisningar hela dagen där vi visat resultat från England, detta för att förbereda oss för de 

mittenredovisningar vi har om en vecka. Mycket fokus har legat på att framställa bra redovisningar 

de senaste dygnet så det har vart ihärdigt arbete som stått för dagsagendorna. Därför så var 

currykycklingen som idag serverades mycket uppskattad, den smakade lite som en underbar 

blandning av curry och jordnötssås.   

Framöver så ska vi analysera och sammanställa resultaten från Sverige, England och Frankrike för att 

få fram en så bra mittenredovisning som möjligt. Utöver ovanstående så är det fortfarande en del 

oro i luften inför sjösjuka och om vi har fått en viss resistens efter Engelska kanalen eller inte.  

Hoppas Sveriges oktoberväder är så pass fint som det brukar vara och att ni har det fantastiskt! ☺ 

Varma kramar från Ellen och LK13 

 

Personallogg:   
Bonjour Madames et Messieurs! 



Kvällen faller och regnet med den. I bakgrunden hörs ”Ten reasons to hate you” och vi har gått in i 

stand-by-läge. Eleverna har återigen visat god studiekapacitet och på riktigt börjat sätta ihop sina 

fältstudier till spännande resultatredovisningar. Fördelen med regn och kaj är ju att det är lättare att 

lägga fokus på undersökningarna, och eleverna gör insatser långt över förväntan så tidigt på resan. 

Förutom redovisningar, så har vi också haft visning av Älva. En liten klass marintekniker här ifrån 

Cherbourg har varit ombord och fått se Älva i all sin glans, från maskinrum till styrhytt. Både lärare 

och elever tyckte det var spännande att se vår pärla/skolvardag. Och våra egna elever var stolta att få 

visa runt, trots språkförbistring. 

Och vardag börjar det bli. På kajen passerade vi både Hanna, Zoe och Hedvig som tränade hårt i 

självlysande neonkläder. Vi byter godis med Rebecka och Elsa, och munhuggs med David (alltid 

roligt). Nu hoppas vi bara att det bakas lite kanelbullar i byssan, så blir kvällen perfekt! ☺ 

Over and out, 

Annika ”e’re måndag?” Moe och Ellen ”de e måndag!” Eriksson 


