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Elevlogg: 

Hej allesammans! 

Dagen började som vanligt med frukost kl.07:15, sedan städning mellan kl. 08-09. Idag har vi också 

haft våra efterlängtade slutredovisningar av seglingsprojektet, där klassen delades upp i 2 halvor, ena 

före och den andra efter lunch. Till lunch serverades korv stroganoff med pasta, vilket var smaskigt. 

Varje redovisning var runt 30 minuter lång, så vi fick ta del av mycket information. Idag fyllde även 

vår kära Viktor 18 år som har firats under flera tillfällen under dagen.  Efter alla redovisningar var vi 

väldigt trötta, men också lättade över att äntligen vara klara. Detta ledde till att många gick och lade 

sig, medan andra tog en promenad till centrum i Brugge. Kl. 17:30 serverades den goda middagen i 

vanlig ordning, idag serverades pumpasoppa med scones och ost. Efter middagen så hade flera i 

klassen bakat en tårta i Viktors ära som var utomordentligt utsökt. Till sist avslutades denna långa 

dag med ett hejdundrande Valborgs/födelsedags disco! Discot var intensivt och vissa gick lite väl 

bananas som Isac som hoppade rakt upp med huvudet i det låga taket. Vi har fått se väldigt många 

kända och nya dancemoves, vilket var kul att se då flertalet av klasskamraterna varit trötta under de 

senaste dagarna. Tyvärr var inte hela klassen delaktiga i det spektakulära discot, de valde att istället 

ha tråkigt! 

Slutligen skulle vi än en gång gratulera Viktor på sin stora dag och hoppas att vi gjort hans dag 

fenomenal. 



 

Personallogg:  
Vår ankomst till Brygge innebär ett snart avslut på FE16s långa seglingsresa och seglingsprojektet har 

äntligen kommit till sitt slut. Till skillnad från alla andra elever i Marina Läroverket som var lediga idag 

så höll FE16 sina slutredovisningar i kursen Företagsekonomi specialisering (seglingsprojektet). 

Klassen levererade intressanta och högklassiga redovisningar av sina ekonomiska undersökningar 

som de gjorde under seglingen. Det märktes tydligt att nivån har höjts från halvtidsredovisningarna 

och eleverna har nu genomfört sin första långa vetenskapliga undersökning. Vi hoppas att de har lärt 

sig mycket från resan och har en grund i vetenskaplighet inför gymnasiearbetet nästa läsår.  

Vi lärare har lyssnat och bedömt redovisningarna från kl 9-16, imorgon när eleverna har 

slutstädningen så ska vi unna oss spa och en varsin MK-väska! 

Idag var som sagt en händelserik dag, slutredovisningarna pågick hela dagen och så fyller Viktor hela 

18 år. Han sa att han vaknade och kände sig äldre, manligare och mognare. Jag och Cornelia satt 

uppe igår kväll och gjorde iordning en födelsedagstårta till unga mannen. Det måste vara den finaste 

tårtan som någonsin har gjorts på Älva, självklart. Efter kvällsmaten började 

födelsedagsdiskot/valborgsfirandet i salongen, perfekt dag för ett konstant regnigt väder.  



 

 

 


