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Elevlogg:
Hej! Idag har vi haft studiebesöket på NatWest Accelerator Cardiff. De som skrev loggen igår var så
trötta efter dagens nya intryck att de glömt att vi egentligen var på Creative Cardiff. Netwest
Accelerator är ett program som hjälper nystartade företag att etablera sig på marknaden och få stöd i
sin resa som enskilda företagare. De företag som ansluter är med helt gratis i syfte att Netwest (som
är en bank) framstår som den bank som bäst stöttar småföretagare. Efter besöket letade vi apotek
för att hitta sjösjukemedel och en del begav sig tillbaka till båten för att avnjuta en mycket trevlig
lunch tillagad av byssangänget. Sedan arbetade vi med seglingsprojektet där de sista
djupintervjuerna samlades in och min grupp (Anton) började sammanställa våra resultat i Microsoft
Excell, lite mosig i hjärnan nu. Under eftermiddagen, närmare bestämt 17:00 var det planerat för
avgång till Fowey. Men tyvärr har vi tvingats skippa den destinationen p.g.a hårt väder och försenad
tankning av Älva. Mycket tråkigt men inte så mycket att göra åt. Därför kommer vi under
morgondagen avgå direkt till Jersey så snart vi har lyckats bunkra diesel i hamnen. Nu ska vi ha
dagens sista studietimme och sedan är det dags för Avengers 1!
Trevlig kväll!
Anton och Mattias

Personallogg:
Hej!
Som Anton och Mattias redan påpekat blev det en extra dag i Cardiff vilket gör att vi går direkt till
Jersey och det gör att vi inte kommer att kunna besöka Fowey som planerat. Därmed har vi fått ännu
ett tecken på att vi ännu inte lyckats tämja naturens krafter utan fortfarande måste anpassa våra
resplaner efter väderprognoserna.

Våra dagar i Cardiff har varit intressanta med studiebesök hos Creative Cardiff och NatWest
Accelerator. Som företagsekonomilärare var båda besöken inspirerande. Hos Creative Cardiff fick vi
en kortfattade av Cardiffs moderna historia från centrum för Storbrittaniens kolexport till en
förvandling under de senaste 15‐20 åren med en allt mer fokuserad satsning på film, kultur, events
och andra kreativa områden. Till det ska läggas en vilja att skapa bra förutsättningar för
entreprenörskap och nya företag. Staden har nu satt upp ett mål om att bli känt som ”the Capital of
Creativity”. Även om det förmodligen återstår en bit för att nå målet så märks det att det är en stad
på frammarsch med många pågående byggen mm. Om detta blir en återkommande hamn för vår
segling kan vi följa utvecklingen under de kommande åren.
Välbehövlig tid till sina seglingsprojekt där insamlad data från Waterford har kompletterats med fler
besvarade intervjuer och enkäter i Cardiff. I år har eleverna fått i uppgift att undersöka
frågeställningar formulerade i samråd med svenska företag de själva kontaktat. Resultatet av det som
undersöks ska med andra ord vara av intresse för det svenska samarbetsföretaget. Det har gjort att
det nu utförs 8 vitt skilda undersökningar inom varierade områden vilket gör det mycket intressant
att följa arbetsprocessen. Teman för frågeställningarna är exempelvis det ultimata kunderbjudandet
för en vegansk matkasse, intresset för elbildsladdstolpar i Storbritannien, synen på CSR hos
handväskköpare samt prissättning av Creps mm. 17 maj är det dags för slutredovisningar på plats i
skolan och då är såväl företagen som föräldrar välkomna.
Imorgon bär det av mot min och Zainabs slutdestination Jersey. Där väntar halvtidsredovisningar och
lärarbyte. Det innebär också att loggen på gott och ont förmodligen blir vår enda kontakt med
omvärlden på ett tag. Väl mött i Jersey.
/Martin

Föreläsning med Sara Pepper, Creative Cardiff

Gruppbild hos NatWest Accelerator

