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Sundsvallshamn 2015-09-17 

Elevlogg  

Kära läsare! 

Denna regniga dag började med frukost vid 07:45. Vi åt en vanlig frukost med nybakat bröd, fil etc. 

strax efter vår frukost så hade vi den dagliga samlingen där vi gick igenom dagens agenda.  Vår klass 

hade en takvandring inplanerad runt 10:45 tiden. Det vi hann göra på fartyget var att snabbt städa 

och ställa oss vid montern för att lära in oss information om ”etta med kök”.  

När klockan närmade sig 10:45 begav vi oss mot takvandringen i Sundsvalls centrum.  Våra två guider 

som vi hade mötte upp oss på torget.  Sedan gick vi upp till deras anläggning för att få säkerhetsselen 

som vi använde oss utav under vandringen.  De två kvinnorna guidade oss om Sundsvalls historia  på 

det högsta taket i hela taket i hela staden där vi fick en överblick av hela Sundsvall. Efter guidningen 

begav vi oss mot simhallen där vi badade och duschade. Det var väldigt skönt då de flesta inte hade 

fått duscha på 4 dagar. Vi åt även vår lunch där på simhallen eftersom att det var ett seminarium på 

båten. Det var 50 gäster som skulle komma ombord så det var praktiskt att vi inte var på fartyget just 

då.   

Efter simhallen gick vi hem (mot fartyget) där vi fick se en film som hette underkastelsen. Den 

handlade om kemikalier i kroppen. Vi fick lära oss en hel del om att kemikalier är mycket livshotande 

gällande foster. Vi fick lära oss att de flesta kemikalier som en gravid kvinna går runt och bär på 

hamnar hos fostret med. Det blir som att hon för över kemikalierna till fostret. Det var en mycket 

informerande film.  

Efter filmen blev det middag runt 19:00. Vi åt nudlar med lax och bläckfisk.  När middagen var förtärd 

fick vi fritid. Nu bär det av mot läggdags efter film! God natt// Linn & Liesel   

Lärarlogg 
Tisdagens tur från Härnösand till Sundsvall gick till en början i sjösjukans tecken, då det var hård sjö. 

När vi närmade oss staden mellan bergen blev det dock lugnare, solen kom fram och vi hade en 

riktigt skön segling in mot Sundsvalls hamn där båtar mötte upp oss och filmade vår ankomst. 

Eleverna skötte sig mycket bra och flera var uppe i riggen och hjälpte till. Vi lät en planktonhåv ligga 

och dra efter båten under en del av färden, det prov som vi fick upp analyserades under kvällen av 

eleverna, med syftet att räkna mikroplastbitar.  

Idag öste regnet verkligen ner, men Stenstan log ändå mot oss när vi fick uppleva en takvandring 

med tillbakablick in i Sundsvalls historia. Efter ett humörhöjande bad landade vi åter på Briggen där 

eleverna fick förbereda sig inför fredagens guidning på miljöutställningen. Detta gjorde de bland 

annat genom att se filmen ”Underkastelsen”. 

Over and out. - Ola 


