Logg frå n Alva
Datum: 22/4 2018
Elevloggare: Aron och Viktor
Personalloggare: Zainab
Position: St. Hellier
Beräknad ankomst till nästa hamn: N/A
Planerat datum för att segla vidare: N/A
Väder: Fint

Elevlogg:
Tj

Tjenamors alla härliga individer!

Idag är det Aron samt Viktor som skriver loggen. Den 22:a April började vi med att direkt efter
frukosten, och den dagliga städningen, presentera halvtidsredovisningarna av våra seglingsprojekt.
Det gick oerhört bra och alla lärare häpnade över hur duktiga vi är! Efter detta event åkte FE16 på en
exalterande färd till Fort Seymour. Efter en bussfärd på cirka 14 minuter och 51,12 sekunder nådde vi
vår destination. Där träffade vi två damer som guidade klassen till ett torn vid Jerseys kust. Denna tur
var ungefär två timmar lång- men verkligen lärorik. Det var lågvatten så klart, annars hade turen inte
gått att genomföra. Några av oss upptäckte trots detta att
våra stövlar inte var helt fungerande. På vägen såg vi en hel
del krabbor- döda som levande-, olika sjögräs och snäckor,
superspännande! Vi kanske ska välja marinbiologi som
individuellt val?
När FE16 återvänt till platsen där färden påbörjades
serverades företagsekonomilinjen (FE16) färska, saltiga,
vita, mjuka, mustiga ostron. Vissa valde råa ostron och
andra valde fel (grillade). Dagen avslutades med att vi åkte
en bussresa på exakt 14 minuter och 51,127 sekunder, när
vi anlände till skeppet serverades grön ärtsoppa med
nybakat bröd från vår käre kock Osmar. Därefter såg
gymnasieklassen (FE16) på den kritikerrosade filmen ”High
School Musical 2” med uppspärrade ögon och ett overkligt
stort leende på läpparna. Allt emedan våra kära lärare
fyllde i bedömningsmatriser,
Ha en magnifik dag!
Aron och Viktor.

Personallogg:
Hur spenderar man en bra söndag på Jersey? Jo, som vi på Älva gör.
Seglingsprojektet har redan kommit halvvägs och idag fick vi lärare lyssna på åtta ekonomiska studier
som påbörjades i Stocksund och där undersökningar har gjorts i samtliga hamnar klassen hittills har
besökt. Imorgon ska varje grupp få feedback på redovisningen och tips på hur de kan förbättra sitt
seglingsprojekt inför slutredovisningarna i Brygge.
Idag är sista dagen då vi alla seglande lärare är samlade, vi spenderade eftermiddagen med att gå på
havsbotten när det var lågvatten. Vi har plockat snäckor, klappat krabbor och havssniglar. Vad heter
en snigel på engelska? Inte SNAJGEL för det heter en elev i FE16 nu som inte kan sina engelska glosor.
Som det säkert framgick i tidigare loggar så använder vi ribben för att ta oss iland, det blir många
turer för att transportera 34 personer till land. Zainab ser alla turer fram och tillbaka som potentiella
tillfällen att få lära sig köra ribb. Ett personligt mål med seglingen blir nu att lära sig lägga till utan att
skrämma varken elever, grannbåtar, Erik eller fiskar.

