
Logg	från	A� lva	 

Datum:26 januari 2017 

Elevloggare:  Lucas, Sebastian och Christian  

Personalloggare:  Kerstin M 

Position:  Förtöjda i marinan, Arrecife 

Planerat datum för att segla vidare: Måndag kväll 

Väder:  Sol och växlande molnighet  

 

Elevlogg: Dagen började med dramatik i högsta kaliber, kocken är sjuk! Detta var nyheten som 

drabbade oss elever i morgon stråket.  Vi alla var nyvakna när Sören kom med denna tråkiga nyhet. 

Det fanns dock en bra nyhet också, och det var att några från klassen hade tagit initiativet att laga 

pannkakor till alla på skeppet. En annan tur i oturen i dramat var att Sören gav varje elev sju euro 

som vi skulle köpa lunch för. Man kunde se större delen av klassen smaska på sina sushibitar, vi andra 

satt och väntade på vår spanska mat i nästan två timmar, så det var ingen slump att dricksen blev 

oexisterande. Senare kunde nästan varje elev ses hålla en bok i handen, det var alltså plugg som 

prioriterades.  

Dagen som började knasigt blev allt mer bättre när vi såg Linda anlända. Nu är vår mentor här! 

Eleverna flockades runt henne när hon stod på bryggan, trots att hon var trött efter den långa resan 

och ville lämna sin stora väska i hytten. Men självklart lös det upp ett leende på hennes läppar. 

Middagen smakade bra och det var tack vare besättningen som stod för maten, även om vi saknade 

kockens mat. Schemat nu på kvällen består av flertal redovisningar och presentationer så det är 

minst sagt fullt upp. Oj oj oj nu börjar det dra ihop sig och vi måste bege oss. 

Tack o hej fiskgratäng! 



 

 



 

 

Personallogg:   
Kära loggläsare! 

Som ni redan läst blev det lite oroligt i morse, men vårt fantastiska byssalag fixade frukosten galant 

själva. Dessutom luxfrulle med pannkakor! ☺ 

Efter det hade vi en intensiv redovisningsförmiddag då alla de som inte redovisade sina bevis igår 

redogjorde för en mängd olika sätt att visa att Pythagoras sats gäller. Detta gjordes i vaktlagen och 

alla hade verkligen jobbat på att göra det begripligt för varandra, kul. På bilden ovan syns ett bevis 

för att en formel för hur man räknar ut pythagoreiska tripletter ger att a
2
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2
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2
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Eleverna gick därefter iland och åt lunch och var lediga hela eftermiddagen. Jag tog en promenad och 

träffade dem både på shopping, på stranden och spelandes fotboll. 



 



Efter middagen kom så äntligen Linda, så efterlängtad! Alla rusade ut på bryggan och välkomnade sin 

mentor och marinbiologilärare. 

 

Efter middagen har det varit full fart i salongen. Först har eleverna redovisat alla sjöfartsregler, sedan 

fick vi en presentation av Lanzarote och Isla Graciosa av vaktlaget Discodaggarna, och därefter gick 

Linda igenom vad vi ska packa inför morgondagens utflykt. Eftersom vi tyvärr inte fick 

ankringstillstånd vid Graciosa denna gång åker vi buss och färja dit så att vi får se den fantastiska 

miljön. Eleverna ska dessutom ”stalk-a-fish” när vi är där, det ska bli roligt att få vara med om. Nu har 

de flesta packat ner cyklop, snorklar, simfötter, anteckningsskivor, nycklingsböcker och allt annat 

som vi behöver ta med oss dit. Klockan är över tio och lugnet lägger sig på Älva, för i morgon blir det 

en extra tidig morgon för alla. Snart är bara hamnvakten vakna….  

Godnatt! /Kerstin 

 


