
Logg	från	Norra	Idskär 

 

Datum: 2016-09-06 

Elevloggare: Ludvig Agrell, Filippa Ekblom, Vanessa 

Macchiavello, Hampus Karlsen 

Lärarloggare: Jan Östman 

Dagens ämnen: Båtåk, matlagning och biologi i vattenmiljöer. 

Väder: Soligt med växlande molnighet. 

 

Elevlogg:  

Hej! 

Idag har varit en solig och rolig dag. Vi har åkt båt, lagat 

tonvis med mat och haft vattenfyllda biologilektioner. Vi fick 

navigera oss fram i skärgården vid området runt Vaxholm 

med sjökort och bestick i skolans ribbåtar, det var ett fartfyllt 

äventyr utan olyckor och missöden. Till lunch blev det 

falukorv och stuvade makaroner med ketchup. Matlagningen 

var korvig. Med lite allsång och sockerkaksbakning blev det 

många skratt och en härlig stämning. Middagen var inte lika 

korvig, det blev köttigt värre med köttbullar och potatis med 

lingonsylt och brunsås, och med ännu mer 

sockerkaksbakning och lite musik var humöret åter på topp 

efter en lång lunchrast med bad och några trötta elever. På 

biologilektionen trampade vi vattnet med vattencykeln, det 

vill säga alla utom Alice som tydligen hellre ville simma 

bredvid. Vi fångade en fisk med hjälp av vattenkikaren och 

håven. Sedan kategoriserade vi våra fångster vilket också bestod av räkor och små maskar. Senare på 

kvällen ska några åka ut på våra gamla tullkryssare Petsamo och lära sig mörkernavigera tillsammans 

med finlandsbåtarna. Och sen avlsutar vi dagen 

med att äta sockerkaka! 

Lärarlogg:  

Idag var en händelserik dag med många 

aktiviteter. Eleverna jobbar på hårt och 

entusiastiskt även fast många dras med olika 

förkylningar och liknande. Stämningen är hög och 

eleverna från de olika klasserna har kommet 

samman mycket bra och alla verkar trivas. Som 



vanligt utgör måltiderna högpunkter på schemat och med stuvade makaroner kunde det inte bli 

bättre. 

På eftermiddagen fick vi besök av kustbevakningen som kom in för en Bemanningsinspektion av 

Petsamo. Kapten Krister och Frida passerade med högsta betyg.  Efteråt bjöds det på fika  – 

förmodligen den främsta anledningen till besöket! 

Andra saker som hände var att elgeneratorn byttes ut för en lite större modell fram på kvällskanten, 

vilket betydde att eleverna som jobbade med sina marinbiologiska undersökningar fick sitta i mörkret 

och jobba ett tag.  Men med ficklampor i mobilerna och ljus från dator skärmarna verkade de inte 

speciellt påverkade, även fast de var trötta efter dagens alla aktiviteter. Vattnet tog slut, men som tur 

var fanns det reservvattentankar, så det fixade sig också. Kocken fick sin dusch och alla väntar nu på 

att nattnavigerings gänget kommer tillbaka så att vi kan sätta i oss sockerkakan och gå och lägga oss. 


