Logg frå n Norra Idskä r
Datum: 28 aug -18
Elevloggare: Henrik och Jacob
Lärarloggare: Ylva
Dagens ämnen: Event Idskär, Ledarskap och Samhällskunskap
Väder: Mest soligt

Elevlogg:
Tjena!
Det är FE 18 här igen. Andra dagen på Idskär avklarad. I morse ringde alarmet vid 7-tiden och frukost
stod på bordet vid 7:30. De tappra som gjorde frukosten behövde gå upp en timme tidigare än oss,
men så blir det bland .
Vid 8:30 började skoldagen med första lektionen. Vi jobbade i halvklass med fokus på SWOT-analyser
och projektledning. Vi tränade också på att skryta om oss själva.
Lektionerna höll på ända fram till lunch. Eftersom vi snart ska härifrån så har det blivit mycket arbete
idag då våra projekt ska redovisas på torsdag, men också handledarsamtal.
Kvällen efter middagen har innehållit våra eventteasers med fokus på att aktivera och engagera
första gångsväljare.

Lärarlogg
Hej alla som tyvärr inte får vara på Idskär
Idag är det Ylva, ledarskapslärarens, tur att skriva. Dagen har, som ni säkert läst, varit hektisk. Både
Anna och jag är imponerade över ambition, målsättning och kreativitet. Särskilt efter kvällens
redovisningar som bjöd på allt från tillitsövningar till mjölkning!
Här ute fokuserar vi mycket på grupputveckling och organisationsfömåga och redan nu ser vi hur den
entreprenöriella andan blomstrar hos eleverna. Det som verkligen glädjer är också deras förmåga att
se både ”stars” och ”wishes” hos sig själva. Bådar gott för framtiden! Här kommer vi gå från bra till
bättre snabbt!
Imorgon kommer klassens andra mentor, Zainab, ut med Belle Amie för klassens första
seglingsäventyr emedan jag vackert åker hem till Stocksund- önskar verkligen att jag kunnat vara
med på klassens första seglingstur. Jag får i och för sig snorkla med MB ettorna och prata
organisation med mina FE tvåor- vi har det bra på Marina läroverket vi.
Trevlig kväll

Handledning

Illustrera behovet av tillit i samhället med att falla bakom i någons armar

Här har vi en ny variant av kubb där inte bara träbitar ska fällas, utan också partiledare..

En övning i självförsvar

En symbolisk handling där de olika grupperna kastar kottar på en person som rör sig

Här får man träna på att mjölka en ko, eller krama en vattenfylld diskhandske var det nog

