
Logg	från	Norra	Idskär 

 

Datum: 160908 

Elevloggare: Alexandra Alice 

Lärarloggare: Camilla 

Dagens ämnen:  

Väder: soligt och vindstilla  

 

Elevlogg: 

Hej hoppla allihopa! 

Vi hoppas att ni har det bra där hemma, här har vi det superbra! Nu när 

både veckan och sommaren börjar gå mot sitt slut passar  vi på att bada 

och spendera så mycket tid som möjligt utomhus. Vi vaknade upp till 

solsken och en ny upplevelserik dag.  

Efter den goda frukosten ringde Bengt i 

klockan och vi gick till de olika 

lektionerna. Biologi, matlagning och 

båtåkning. Det var en vindstilla dag ute 

på sjön och när vi kom hem var lunchen 

färdiglagad. Det bjöds på pannkakor 

med grädde och sylt.  Efter det spelade vi boule och badade från en 

cykelbåt. Sedan återgick vi till de olika aktiviteterna. På biologi 

lektionen skrevs de flesta 

labbrapporterna klart, på 

båtkörningen fick vi öva på att 

navigera och på matlagningen 

hjälptes klasskamraterna åt med att laga tacos till öns hungriga 

elever och lärare. En perfekt måltid på den sista kvällen här på 

Idskär.  

Nu ska vi iväg med Petsamo och nattnavigera. Vi önskar er en 

fortsatt trevlig  kväll! 

Mvh, Alice och Alexandra  

 

 



Lärarlogg 

Jag kom ut till Idskär idag vid 

10-tiden och det första jag 

möttes av var engagerade 

elever som förberedde 

lunchen, skrev labbrapporter 

och körde båt. Jag blir lycklig 

av att se eleverna ha kul 

tillsammans. 

Kunskapsinhämtning när den 

är som bäst. Att ta med sig 

det man lärt sig i 

klassrummet och prova det 

praktiskt i nära anslutning.  

När man frågar eleverna vad 

som varit roligast är de eniga – köra båt! Jag förstår dem, själv passar jag på att åka med när de kör 

båt och navigerar både i dagsljus och i mörker. Det är lugnt och rogivande att vara ute på havet. 

Speciellt när man som jag bara sitter med och njuter när eleverna visar sin kunskap och sitt mod. Att 

eleverna på Marina läroverket trivs bra förstår jag mycket väl. De får vara med och uppleva saker 

som inte många andra gymnasieelever får och jag tror att de själva förstår det för de känns så 

tacksamma. 

 Efter nattnavigeringen bjöds det på te och chokladboll. Livskvalité på högsta nivå. 

 Imorgon är det frukost och städning och sedan är det dags att åka tillbaka till Stocksunds hamn. Med 

denna resa i minnet hoppas jag att MB16b håller humöret uppe även nästa vecka när det blir 

intensivstudier i matematik.   

Väl mött! /Camilla Hemström, mentor i Mb16b samt lärare i matematik och idrott och hälsa 


