Logg frå n Alva
Datum: 24/4‐2019
Elevloggare: Vilmer och David
Personalloggare: Ylva
Position: Cherbourg
Segelsättning: Nej
Fart: ‐
Kurs: ‐
Beräknad ankomst till nästa hamn: 27/4
Planerat datum för att segla vidare: 26/4, avfärd till Portsmouth
Väder: Regn, moln och glimt av sol

Elevlogg:
Hej alla där hemma!
Efter att ha legat på svaj en natt utan för Cherbourgs kust och efter att ha blivit plaskblöta av det
franska regnet, hoppade en lots på båten vid 11 tiden och tog oss in till Cherbourgs fina hamn. Väl
där, blöta och kalla, klarnade det upp och solen visade några av sina strålar. I hamn serverades en
god kalops som uppladdning för rent skepp som stod näst på schemat. Efter att skeppet och vi blivit
rena och fräscha så var det dags för fika. Inte vilken fika som helst, utan en fika för att fira Felix som
idag fyller 18, grattis till Borgudd. Efter den goda kladdkakan drog vi ut för att upptäcka den fina
hamnstaden Cherbourg för att se vad den hade och bjuda på. Så klart var det dags för lite enkäter
och att komplettera seglingsprojektet med mer data.
Majoriteten av klassen valde att äta ute och uppleva lite av Frankrikes specialiteter, se bild längre
ner. Efter middagen så var det Michelle och Linnea B som stod för aktiviteten. En kul och spännande
uppdragsjakt i staden utfördes tillsammans. Där vår seglingsgrupp tog hem en enkel seger ;).
Utöver att uppleva staden och städa, har vi även idag arbetat med seglingsprojektet såklart. Vi har
skrivit individuella reflektioner för att utvecklas som individer och som grupp (gissa om Ylva är här…).
Nu ser vi alla fram emot morgondagen då det ska bli en mycket spännande och intressant dag på D‐
day stränderna.
Nu hälsar jag (Vilmer som har skrivit hela denna logg själv) och David (som står vakt) alla en härlig
kväll så hörs vi.

Personallogg:
Hej alla,
Nu är det Ylvas, klassens ena mentor, tur att skriva. Jag mönstrade på för några dagar sedan
tillsammans med Mona. ”Äntligen här” är det enda jag vill säga. Härligt att få hänga med Fe 17 igen
och se dem interagera, styra Älva och visa sitt personliga ledarskap. Som ni säkert läst jobbar
eleverna hårt med sina seglingsprojekt och under de senaste dagarna har det navelskådats
frågeställningar, metoder för att analysera djupintervjuer samt grupprocesser. Hur kan man jobba för
att alla ska få skina i en grupp?
Jag blir, som alltid, imponerad av elevernas medvetenhet, klokhet och förmåga att koppla till tidigare
kunskaper. Vad som också verkligen imponerat på mig idag var dagens tilläggning i Cherbourg‐ som
ett synnerligen väloljat maskineri gled vi majestätiskt in till kaj, inför en relativt månghövdad publik.
Det är en toppenklass vi har!
Besättningen är så klart toppen den med och bidrar till en utvecklande resa fylld med skratt och
upptåg! Sjukvårdsansvarige ”Marre” och den tejpglada idrottsfröken har idag försökt utveckla
ergonomiuppgiften eleverna har med sig… ‐Hur håller man en kopp ergonomiskt riktigt efter en
”high‐five” skada? Utmaningarna och lärdomarna är många på Älva.
Mona och jag har roat oss med att vara hamnvakter så eleverna fick jobba och/eller utveckla sina
smaklökar i lugn och ro. Ganska roligt var det, särskilt då vi fick utveckla vår franska. Monas är
superb och behöver knappt utvecklas.
Kvällens aktivitet som eleverna som läser Ledarskap och Organisation höll i har bidragit till en trevlig
känsla i magen: vi fick se fint samarbete så väl som underbara tolkningar av ”Singing in the rain” och
”Hej sa Petronella”. Den väl insatte förstår säkert genast att det handlar om en koppling till
paraplyer. Cherbourg är vida känt för sin paraply‐tillverkning; bara vi går av Älva ser vi hur stadens
balkonger och fönster är utsmyckade med paraplyer.
Over and out från oss.

