Logg från Älva
Datum:

16/12-17

Elevloggare: Philip och Matilda
Personalloggare: Pelle
Position: N 28° 02’ W 016° 31’
Segelsättning: Inga segel. Går för motor.
Fart: 2.5 knop
Kurs: 055
Beräknad ankomst till nästa hamn: 18/12 morgon
Väder: Halvklart. Temp 19 grader. Nord ostlig vind 7-10 m/s. Hög dyning, låg sjö.

Elevlogg:
Hej på er där hemma!
Trots att solen haft svårt att finna sin väg genom molnen, har de ljumma brisarna fläktat i våra
ansikten. Kan hända att denna molniga dag varit till vår fördel, då trettiotalet grindvalar inte
reflekterats bort i solljuset. Flasknosdelfinerna bröt likaså de enorma vågorna och vi lyckades även få
se en haj komma simmandes några meter ifrån båten. En hjälteinsatts skedde även ombord idag. Då
12-16 vakten lyckades få syn på en flytande frigolitbit. Fartyget stannade upp och ändrade riktning.
Det var på håret, men håven lyckades få tag på skräpet.
Många glada hälsningar från oss ombord!

Personallogg:
Ibland får en rektor komma ut och titta på skolans seglingsverksamhet, och denna vecka har jag fått
deltaga i en segling från Lanzarote till Teneriffa med mbv 14-15.
Då det nästa två år sedan jag var med på segling här nere har det varit extra spännande att se den
utveckling som klasseran har gått igenom och den utveckling som besättning och lärare genomfört
ombord. Vet inte om ni tror det men det första som mötte mig när jag klev ombord var två elever i
mbv som stor och diskuterade hur de skulle sköta tvätten. (så passa på nu hemma att följa upp
detta)
Fartygets grund besättningen bestod tidigare av sjömän som upplevde att de tvingade att ta hand om
elever. Idag består besättningen av pedagoger som är djup delaktiga i elevernas
kunskapsinhämtande, med stort tålamod och pedagogik har de tillsammans med lärarna trixat fram
en grupp av de två klasserna som lagar mat, städar seglar, pluggar och genomför exkursioner och
besök på spännande och intressanta ställen. Ni kan vara lika stolta över era ungdomar som jag kan

vara över mina lärare och Älvas besättning.
Att under denna djur få se marina däggdjur i vilt tillstånd i den omfattning vi sett idag glädjer oss alla
och ger en fin avrundning på denna segling.

