
Logg	från	Norra	Idskär 

Datum: 7/9-2016 

Elevloggare: Ylwali Häggblad och Elin Österman 

Lärarloggare: #1 Björn Compier 

Dagens ämnen: toa städning, Bivat och båt-körning 

Väder: Sol, lite moln och stark vind 

 

Elevlogg  

Hej allihopa!  

Det är vår tredje dag på Idskär. Morgonen började 

ganska dramatiskt med städning av toan. Då vissa 

av eleverna tyvärr inte lärt sig att spola efter sig 

vilket orsakade kaos i badrummen.  Då någon 

gjort nummer två och sedan inte spolat blev det 

stopp i toaletten och det luktade inte särskilt gott. 

Men vi duktiga elever satte en klängapa över 

näsan, höll spyreflexerna inne och städade 

toaletten ändå. Nu skiner dem, men speciellt den 

toan, som aldrig förr.  

Efter den dramatiska början av dagen hade vi en väldigt roligt 

BiVat lektion. Vi hade i måndags tagit lite prover på Grinda 

och skulle nu göra samma sak här på Idskär. När vi skulle ta 

på oss vadarbyxor för att inte bli så blöta vart vi blöta ändå 

eftersom gruppen innan inte torkat stövlarna så noga var de 

fyllda med vatten. Inte nog med de stövlarna läckte även in i 

baken. Vi cyklade även över till den lilla ön som ligger bredvid 

Idskär med vattencykeln. Det slutade med att vi alla i den 

gruppen in princip ramlande i med kläderna på.  

Vi har även hunnit åka lite båt på eftermiddagen. Vi hade 

en rutt som gick förbi Tranholmen, genom 

djurgårdskanalen in i nybrokajen, förbi Grönalund och 

sedan tillbaka till Idskär.  Att åka genom djurgårdskanalen 

var väldigt mysigt enda tills den där jäkla turistbåten kom. 

Då var det bara att slicka kanten av kanalen eftersom 

turistbåten är så förbannat fet, och tror även att den äger 

kanalen. Men vi vill bara säga att det göt vi med. Det gick 



bra och var även väldigt lärorikt och roligt. Det känns väldigt bra att testa sina kunskaper på riktigt. 

Åk 3 eleverna är väldigt duktiga på att ge instruktioner och lära oss hur man gör. Stort cred till dem. 

Hoppas även ni haft en lika bra dag som oss trots toa incidensen! 

Hälsningar Ylwali & Elin 

Lärarlogg 

Hej och tack alla som gett mig förtroendet att köra båt och navigera med era super kids. Dom är 

såååå duktiga. 

Vad har hänt i dag här ute på vår fantastiska ö Idskär. Förutom att solen gassat med medelhavs 

styrka och att vi ätit fantastiskt god mat lagad av eleverna med stöd av super Ulla, så har det körts  

6 st olika navigationsbanor med skolans båtar där Mbv och MT 3:orna stöttat och givit  tips och goda 

råd till MB 16 eleverna som i sin tur  visar ett enastående intresse med stora framsteg som följd. 

På Petsamo har det bland annat övats man överbord. Samtliga elever klarade att manövrera vår 

snart 90 åriga tullkryssare med stor precision och exakthet när en fender skulle plockas upp. 

Nattnavigeringen för treorna har rullat på så fort det mörknat. Navigation med och utan elektronik 

har genomförts under en stjärnklar natt himmel där ett och annat stjärnfall kunde observeras. 

 Trotts att eleverna börjar bli lite trötta och slitna är humöret på topp och minnena för livet fylls på. 

Natti natt. 

Ps jag längtar redan till i morgon ;o) 

 

 

I dag på sin fritid har ett gäng Mt elever lagat den blå Vatorns 30 hk motor som ej ville gå på alla 

cylindrar.  


