Logg från Torrseglingen 
Datum: 2015-09-06
Loggskrivare: Astrid och Freja
Lärarloggskrivare: Björn
Väder: Soligt men en ganska kylig nordanvind. Temp 15°C.

Logg:
Halloj alla glada!
Dagen började idag, precis som alla andra dagar, med att vi åt en gemensam frukost i vårt
trånga men mysiga kök. Därefter påbörjade vi vår fysikuppgift som går ut på att varje morgon
ta olika värden på vädret som till exempel vindhastighet, luftfuktighet mm Sedan gav vi oss ut
på ännu ett biologiäventyr. Vi gick till en vik med mjukbotten där vi undersökte ekosystemet
och dess arter, som vi sedan ska skriva en rapport på. Tack vare vaktlag B så fick vi lunch på
vår utflykt som de så snällt förberett åt oss dagen innan. Därefter gick vi hem och de flesta
passade på att duscha eftersom vi haft en solig och varm dag idag. Resten av dagen blev lite
slappar-dag, men slutade med att vi blev bjudna på en riktigt god middag och efterrätt av
vaktlag B. Efter middagen passade några på att cykla i den härliga kvällssolen på cyklarna vi
fått hyra under vår vistelse här i Grundsund.
Med härliga hälsningar Astrid & Freja

Lärarlogg:
Efter en ganska jobbig vandring över berg och genom snårskog kom vi fram till vår
mjukbotten där eleverna utan tvekan kastade sig i det kyliga vattnet med nordanvinden vinade
kring huvudena. De jobbade på med imponerande energi, kanske för att hålla sig varma, och
samlade in en hel del små organismer som de under Lindas tålmodiga ledning försökte
artbestämma. Vandringen hem blev betydligt lättare då jag tog över stigfinnandet från Linda.
Efter lite eftermiddagsavkoppling bjöds vi på en utsökt Lasagne medan vi njöt av
solnedgången vid havet. Vår lokal där vi äter och har lektioner ligger precis vid vattnet, den
låga röda byggnaden till höger på bilden
.
Hälsningar Björn

