Logg från Älvå
Datum: 2019-04-12
Elevloggare: Antonie och Martina
Personalloggare:
Position:
Segelsättning:
Fart: Kurs: Beräknad ankomst till nästa hamn: 2019-04-14 kl. 14:00
Planerat datum för att segla vidare:
Väder: Molnigt med några timmar sol efter avfärd

Elevlogg:
Hallå hallå, idag började dagen som vanligt med frukost kl 07.15 följt av städning. Efter godkännande
av samtliga områden samlades klassen för en genomgång om hur avfärden skulle gå till, samt att det
blev lotsens tur att äntligen kliva ombord. Efter en orimligt god pasta och köttfärssås till lunch var det
dags att kasta loss och bege oss mot nya äventyr i Cardiff. Ett vaktlag fick hjälpa till med att ta upp
fendrar och landgången, medan ett annat hjälpte till att lägga lös från bryggan. Sedan var vi iväg!!
Efter avgång började första lektionen inför förarintyget.
Eftersom att vi nu är till sjöss och inte längre i hamn så ändras vakten, vilket innebär att vi nu ska
vakta dygnet runt och inte bara på natten. Där ar hade vi lektionen i halvklass så att alla (också de
som vaktade) kunde delta. Under lektionen gick vi kort igenom begrepp, båtars historia och
uppbyggnad. På vakten stod tre personer och höll utkik varav en fick testa på att styra båten, cooolt!
Vid utkik håller man koll på och rapporterar alla båtar, bojar och annat som man ser i vattnet.
Många förberedde sig väl innan avfärd med åksjukemedicin av olika slag. Det är lite trött stämning
och många föredrar att vila i hytten eller hänga på däck och ta frisk luft över att vara sociala inne i
salongen. Men detta stoppar såklart inte oss och vårat Marvelfilmschema;)). Ikväll är det dags för film
nummer 3 ”Hulk”.
Hoppas att ni har det så bra, så hörs vi!

Personallogg
Hej alla där hemma.
Nu går en händelserik dag snart mot sitt slut. Efter några dagar att bo in sig och
förtrogenhetsutbildning i Waterford var det så äntligen dags för resan att börja på riktigt med avfärd
mot Wales, Cardiff. Det var förväntansfulla men samtidigt en smula nervösa elever i FE17 som i vanlig
ordning åt frukost vid 7:15. 10:45 samlades de två vaktlagen som skulle hjälpa till vid avgång på däck.
Ena vaktlaget hjälpte till att kasta loss medan det andra ordnade med fendrar. Trots att mycket är
nytt så här i början tog sig eleverna an uppgiften med gott humör och villiga att lära. Resultatet blev
också mycket bra vilket för övrigt gäller hela inledningen av seglingen. Som lärare och mentor för
klassen kan jag konstatera att det arbete vi lärare och elever har lagt ned i skolan samt under våra
dagar på Idskär gett resultat. Klassen klarar nu av att ta sig an och genomföra nya uppgifter vilket de
som alltid gör med ett glatt humör. Igår visade det sig exempelvis när grupperna i seglingsprojektet vi
genomför under seglingen gav sig ut på stan för intervjuer. Den inledande nervositeten över att
behöva fråga på engelska släppte snabbt och målet gällande antalet respondenter för enkäter och
djupintervjuer nåddes.
Ett annat exempel är hur organiseringen av vaktlagen löst när vi nu lämnat hamn. Vaktlagsrutinerna
har då ändrats så att eleverna ska gå på vakt dygnet runt samt att minst tre elever måste vakta
jämfört med två när vi ligger i hamn. Det krävde att vaktlagscheferna i samråd med vaktlagen gjorde
nya scheman samtidigt som det också ställer högre krav på eleverna då det blir fler vaktpass. Även
den uppgiften löstes snabbt med en positiv inställning. Nästan alla hade laddat upp med
sjösjukepiller som intogs i god tid innan avgång. Här har klassen på ett fantastiskt sätt ställt upp för
varandra och vaktlagen har frivilligt täckt upp och tagit vaktpass för kamrater som behöver vila upp
sig. Det gör mig inte bara stolt utan även övertygad om resten av seglingen kommer att fortsätta på
samma väg.
Avslutningsvis fortsätter streaken med Marvelfilmer och från bryggan rapporteras det om att vi fått
sällskap av delfiner. Till sist vill vi uppmana er att följa Älvas instagram konto: ts.alva. Där publiceras
det bilder flera gånger om dagen när vi har tillgång till internet.
/Martin

