Logg från Torrseglingen 
Datum: 2015-09-05
Loggskrivare: Oscar och Jenny
Lärarloggskrivare: Linda
Väder: Det väder vi inte haft är orkan, hagel eller snö. (Mycket omväxlande). Temp 16-17°C.

Logg:
Idag var första riktiga dagen i Grundsund. Dagen började med frukost i ett överfullt kök på
vandrarhemmet, eftersom vi inte hade fått tillgång till sjöboden där vi framöver ska äta samt
ha lektioner. Efter lunchen i Sjöboden hade vi vår första riktiga lektion i fysik, där vi gick
igenom hur man kan grovtolka väder efter molns form och läge. Därefter hade vi en lektion i
marinbiologi där vi planerade vår kommande mjukbottenexkursion. Efteråt var det dags för
middag och därefter när det var dags för diskning slutade diskmaskinen fungera och därav var
det ansvariga vaktlaget tvungna att ta hand om allt för hand istället. Ett annat vaktlag
genomgick under tiden en säkerhetsövning.

Lärarlogg:
Idag fick eleverna sin första sovmorgon, frukost serverades klockan nio i det lilla köket här på
vandrarhemmet. Trångt men mysigt. Vi inventerade därefter utrustningen för morgondagens
mjukbottenexkursion som kommer att ske långt in i Grundsunds grunda sund. Vaktlag A har
under dagen försett resten av klassen och oss lärare med god frukost, lunch och middag.
Maten och lektionerna har vi i en sjöbod med ett fantastiskt läge precis vid vattnet. Efter
lunchen hade eleverna fysik där de pratade om väder, bland annat om olika moln. Sedan hade
vi en kort lektion i marinbiologi där de skulle planera morgondagen. Middagen serverades
klockan 18:00, pannbiffar, potatis, sås och sallad, mums! Senare på kvällen fick vaktlag C
visa hur de skulle reagera i en krissituation, då tre klasskompisar ”irrat bort sig i naturen” och
blivit ”skadade”. Trots regn och blåst klarade de denna övning riktigt bra. Blöta men peppade
efter det lilla äventyret gick vi tillbaka till vandrarhemmet, åt godis och diskuterade kvällens
övning.

