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För en timme sedan klev de på bussen till flygplatsen, de 32 eleverna i FE15. Det har varit en 

intressant segling: många nya hamnar och en ny utbildningslinje som vi aldrig har seglat med förut. 

Det ställer förstås nya krav, och första gången blir något av ett experiment. 

Det som har stått i förgrunden och styrt mycket av planeringen har varit klassens seglingsprojekt. 

Innehållet har handlat om att eleverna indelade i arbetsgrupper genomfört undersökningar om 

villkoren kring arbetsliv och företagande i de olika länder och hamnar vi har besökt. Det hela 

utmynnade i en stor slutredovisning dagarna innan de åkte hem. Vid sidan av det har vi i 

besättningen genomfört en kurs i förarintyg för segel- och motorbåt, även den med tentamen före 

hemresan. 

I övrigt har elevernas vardag ombord naturligtvis kretsat kring vaktgång med utkiks- och rortörnar 

och segelmanövrer samt byssatjänst och städning. Samarbetsförmåga är A och O för att livet ombord 

skall fungera, och det är något som inte alla elever är så vana vid hemifrån. Livet ombord ställer helt 

andra krav än iland. Vi är alla beroende av att var och en gör sin del. Om någon försover sig till vakten 

eller inte gör det som skall göras, drabbar det ofelbart kamraterna, med konflikter som följd. Att leva 

tillsammans dygnet runt på ett begränsat utrymme ställer också stora krav på att man kan ta hänsyn 

till varandra och inte bara tänka på sig själv. 

Jag hoppas och tror att eleverna i FE15 har många erfarenheter och lärdomar med sig från Älva, som 

de kommer att ha nytta av i livet, och också många fina minnen av en spännande segling. 

Hälsning från kapten Sören 


