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Hej!
Igår började dagen med att största delen av klassen kom i tid till frukosten (andra var extremt trötta).
Morgonen var ganska trist då det var dåligt väder och vi hade en hel dag med redovisningar framför
oss. Redovisningarna handlade om företagsbesök som vi hade gjort innan resan. Vi skulle prata om
allt vi gått igenom i kursen FE som var allt ifrån marknadsföring till bokföring. Vi som inte skulle
presentera just då fick skoluppgifter att göra under tiden. Efter en god grillad middag så fick en grupp
tid för sin ledarskapsuppgift och den kallades ”Fångarna på Idskär”. Det gick ut på att man skulle göra
uppgifter för att samla poäng som ledde till ledtrådar för den gömda skatten (konstigt nog hade godis
skatten plötsligt försvunnit innan tävlingen). Vi avslutade dagen med häng i stugorna och chill i
bastun, även fast alla var väldigt trötta så tog det ett tag innan det blev tyst på ön.
Idag så började dagen även med en god frukost som förberedde oss för en hel dag av städning. Vi
lyckades även klämma in en lektion innan lunchen. Nu sitter vi och väntar på en lunch och den sista
ledarskapsleken innan Tranholmen tar oss hem. Det har varit en väldigt trevlig vecka på Idskär och
redovisningarna blev mer spännande än väntat!
Skepp o hoj!
Hej!
Nu har vi packat ihop alla våra saker för den här gången. Veckan har gått fort. Säkerhetsutbildningen
är avklarad, så klassen är klar för att mönstra på Älva när det blir dags. Redovisningarna igår gav oss
insyn i många olika företag och branscher, stort och smått, varor och tjänster, industri och utbildning,
teknik och service mm. Eleverna hade gjort så bra presentationer och ställde konstruktiva frågor till
varandra! Kanske fick någon upp ögonen för ett jobb eller företag som de inte hade en aning om att
det fanns..
Vi har lekt och vi har lärt. Det är roligt att vara här och kul att umgås tillsammans med klassen; sköna
samtal och mycket skratt. Allt fler personer träder in i rollen som Någon, alltså den som frivilligt tar itu
med det som behövs. Ju fler Någon som vi har, desto bättre får vi tillsammans.
Tack & hej från
Petra och Anna

