Logg frå n Alva
Datum: 17 september 2018
Personalloggare: Kapten Sören
Position: Förtöjda i Ramsgate
Planerat datum för att segla vidare: Nästa klass, LK16, kommer ombord den 19 september. Sedan
avseglar de på fredag den 21 september mot Cherbourg
Väder: Vackert och soligt

Personallogg:
Vid 12-tiden var det dags för våra elever i MB17a att gå över landgången för sista gången den här
resan. En buss väntade på att ta dem till Gatwicks flygplats för vidare färd hemåt. När dessa rader
skrivs så har ni, kära föräldrar, förhoppningsvis fått hem era fina ungdomar igen i bästa skick. Lite
trötta kanske, men med många nya erfarenheter.

Om vi får tro elevernas utvärdering, har det varit en mycket bra segling. Som det mesta i livet,
handlar vår verksamhet ombord i Älva i hög grad om balans: Mellan lärande och fritid, teori och
praktik, disciplin och frihet, strapatser och solskensdagar. Och lärandet har många aspekter. Under
resan har tre lärare avlöst varandra. Från Stocksund till Tjärnö var fysikläraren Micke med och
genomförde ett meteorologiprojekt. Dessutom hann vi med ett studiebesök på Tycho Brahe-muséet
på Ven. Sedan blev det marinbiologins tur med läraren Linda. Bottenskrap och mjukbottenexkursion
på Tjärnö och vid Thyborön. Slutligen kom engelskafröken Eva ombord i Ramsgate och genomförde
en kort med intensiv engelskaperiod. Under hela seglingen har vi i besättningen parallellt drivit vår
navigations- och sjömanskapskurs.
Om man dessutom tänker på att eleverna gått sina sjövakter och perioder i byssan, inser man att det
har varit fullt upp. Inte desto mindre har det blivit en hel del vila och fritid och en och annan
sovmorgon. Till stor del beror det på att den här klassen har varit så kolossalt målmedvetna och
fokuserade i allt de gjort. Ingen dödtid, alltid i tid till lektionerna, snabb och effektiv städning, massor
med god vilja, samarbetsförmåga och glatt humör.
För oss i besättningen har det varit en stor glädje att få segla med MB17a, och vi ser väldigt mycket
fram emot deras nästa segling kring Kanarieöarna i trean.
Hälsningar från Sören

