Logg frå n Alva
Datum:

9/5-2017

Elevloggare: Anna och Linnéa
Personalloggare: Frida
Position: Brugge
Väder: Härligt soligt

Elevlogg:
Skepp ohoj!
Idag var det dags för de stora slutredovisningarna i våra seglingsprojekt. Det var många trötta elever
till frukost idag då många satt uppe sent och gjorde ”sista-minuten ”-ändringar. Redovisningarna
skedde i halvklass, ena halvan började redovisa direkt efter frukost medan den andra halvan började
med storstädningen av hela båten. Vid ca 11.30 bröt vi för lunch och efter det bytte grupperna av
varandra. När alla redovisningar var klara fortsatte vi med storstädningen tillsammans, tills det att
hela fartyget var skinande rent in i minsta vrå. I och med att kanalvattnet här är för smutsigt för att
tas upp i våra ”watermakers”, behövde vi vänta på att vi kunde koppla upp oss till vatten i land, vilket
kunde göras idag. Äntligen kunde vi duscha efter ca ett dygn med duschförbud! Varmvattnet
bolmade ur duscharna, smink lades på plats, skjortor ströks och parfymen låg som en tjock dimma i
inredningarna (nästan), då alla gjorde sig fina inför kvällens storslagna avslutningsmiddag. Vid 19.00
samlades vi kring borden i mässen för att avnjuta en trerättersmeny lagad av vår egen mästerkock
Leif. Till förrätt bjöds vi på en laxterrin med avokado med en primörsallad och ädelost. Varmrätten
bestod av en bit helstekt oxfilé, honung- och ingefärsmarinerad fläskfilé tillsammans med en
potatisbakelse och en örtbuljong. Till sist blev vi bjudna på en dessertbuffé bestående av stjärnanismarinerade jordgubbar, mochapanacotta, blåbärsparfait och en chokladbrownie. En helt underbar
måltid med många härliga samtal runt borden. Kvällen avslutade vi med att ta klassbilder ute i den
härliga kvällssolen. Hemresan börjar närma sig. Men innan dess ska vi hinna med ett efterlängtat
studiebesök till EU-parlamentet då vi spenderar hela morgondagen i Bryssel.
Hälsningar från ett kvällssoligt Brygge!
/ Anna och Linnéa!

Personallogg:
Hej allihopa
Idag har varit en ganska spänd dag då eleverna har haft sin slutredovisning. Det var en hel del som
var lite nervösa inför denna dag, men också tyckt att det varit skönt att den äntligen är här.
Vi i besättningen har varit med och lett städningen och inventeringen under dagen. Eleverna har varit
riktigt duktiga och städat på bra.
Och när vi inte har lett städningen så har det rättats förarintygsprov och gjorts lite småarbeten runt
om i båten.
Och middagen var en riktigt trevlig avslutning på dagen.
Nu slappnar de flest av med en film i salongen och några tar en liten promenad in till staden för att
köpa lite belgisk choklad.
Hoppas ni har det bra där hemma, har fått fina bilder på snö under dagen så det ser ut som om ni har
en toppenvår :}
Mvh Frida

