Logg frå n Norra Idskä r
Datum: 4 oktober 2016
Elevloggare: Markus Jenkinson, Lowe Kinlund
Lärarloggare: Ola Håkansson
Dagens ämnen: Entreprenörskap och Marinbiologi
Väder: Kyligt, Frisk Vind och Strålande sol.

Elevlogg:
Goddag kära logg!
Igår afton dinerade vi en charmant kulinarisk middag med stor variation och förnämliga
kvaliteter. Kockarna tillagade nötbiff tillsammans med grekisk fetaost som hade en otroligt
fin smak. Även kökets egna förstklassiga rostade potatis serverades som hade en fantastisk
bouquet. Tillsammans med biffen samt potatisen bespisades en prima grekisk tzatziki och en
förträfflig tomatsås hämtat från det traditionella italienska köket. För denna präktiga måltid
skulle vi vilja utbringa ett ypperligt tack till dem suveräna köksmästarna Gustaf, Lowe,
Vincent, Daniel samt Markus. Efter dineringen avnjöt vi en hedervärd vedeldad bastu
tillsammans med ett svalt dopp i Östersjön. Efter bastun beskådade en del elever i klassen
en sevärd film, en rysare som gav rikligt med kalla kårar. Andra lärjungar hade slagit sig ner
kokrummet för att ta en kopp finfint brittiskt te från den kinesiska ostkusten tillsammans
med en ypperligt välsmakande bit chokladkaka som den förnämlige Johan tillagat av dem
finaste råvarorna. Efter detta så gick alumnerna till sängs och somnade till den svaga brisen
från hafvet såväl dem brusande vågarna som smekte klippornas hårda kant. Vid
morgonrodnaden steg eleverna som garanterade frukosten upp och gick mot kokrummet för
att förbereda en suverän dejeuné som bestod av pannkaka med finaste av hallonsylt. Efter
dejeunén flanerade´ disciplarna till lektionsalen för att beskåda ett par förnämliga
redovisningar. När redovisningarna var slutförda fejade gesällerna sitt vackra logi. Nu i
skrivande stund väntar vi ännu en utsökt måltid för att sedan bege oss tillbaka till läroverket.
Farväl käraste logg vi syns åter igen!
Med Vänligaste Hälsningar från Lowe Kinlund sam Markus Jenkinson.

Lärarlogg

Morgonen inleddes med en fin pannkaksfrukost, varefter eleverna redovisade sina affärsidéer under
entreprenörskapslektionen. Vi har nu ätit lunch och eleverna gör en slutstädning innan vi lämnar ön.
På väg hemåt med Petsamo kommer tid ägnas åt att skriva rapport på gårdagens marinbiologiska
undersökningar.

