Logg frå n Norra Idskä r
Datum: 3 oktober 2016
Elevloggare: Clara och Emil
Lärarloggare: Ola Håkansson
Dagens ämnen: Entreprenörskap och Marinbiologi
Väder: Soligt, svalt och lite blåsigt

Elevlogg:
Tja tja loggen!
Idag har vi tagit båten Petsamo till skolans egna ö Idskär. På vägen ut stannade vi till vid Rävviken,
utanför Lidingö för vår första undersökning. Vi har varit uppdelade i 4 grupper där vi tog olika prover.
Vi har bland annat kollat klorofyllnivån, Ph-värdet, nitrat och fosfat, siktdjup och tagit bottenhugg för
att kolla vilka organismer som lever just där. Sedan åkte vi till Idskär för att käka lunch, där Markus,
Viktor, Hugo och Jonathan bjöd på köttbiffar med potatismos, lingonsylt och egengjord brunsås.
Under tiden som maten blev tillagad tog en del av klassen en tur runt ön med Idskärs egna cykelbåt.
Efter lunchen tog vi Petsamo till de resterade två platserna, Trälhavsgrundet och norr om Stegesund
och där gjorde vi resten av undersökningarna. Nu sitter vi på Idskär igen och väntar på middagen.
Efter dagens arbete är vi sega och vilar upp oss inför kvällens pass, bestående av rapportskrivande,
bastubad, kladdkakeätande och mysande i solnedgången. Imorgon åker vi tyvärr redan hem till
Stocksunds hamn men innan dess ska vi ha redovisningar i Entreprenörskap, äta pannkaksfrukost och
en underbar sista lunch.
Hoppas ni har haft en lika bra start på veckan som vi har haft! Tack och hej, leverpastej!

Lärarlogg
För MBV16 är detta första gången de besöker Idskär och när de inte varit ute med Petsamo för
vattenprovtagning har de hunnit bekanta sig med ön. Vattenprovtagningarna har förlöpt väl, för att
vara första gången, men vi hade lite problem att hitta en frisk botten med varierad bottenfauna.
Eleverna har nu fått träna på den mätutrustning vi har på skolan och kommer att skriva en liten
rapport där de får jämföra salthalt, syrehalt och näringshalt vid olika djup. De får koppla värdena till
den årstid vi befinner oss i och de får göra en bedömning om botten vid de olika provpunkterna är
frisk eller ej. Vi vänta nu spänt på den mat som middagsgruppen med liv och lust just nu lagar i öns
kök.

