
Logg	från	Norra	Idskär 

 

Datum: 21 maj 

Elevloggare: Felix Cordova och Felix Borgudd 

Lärarloggare: Petra Nyberg  

Dagens ämnen: Säkerhetsutbildning  

Väder: Soligt, varmt 

 

Elevlogg:  
Hej ni där hemma! 
Idag anlände vi till Idskär förförsta gången i år. Vi började med att samlas på morgonen och packa 
båten för att sedan åka mot ön.  
När vi kom fram delade vi in alla i sina hus och sedan började vi med att ha säkerhetsutbildning. 

Sedan åt vi en sen lunch som många hade längtat efter.  
Vi fortsatte sedan säkerhetsutbildningen med att göra säkerhetsövningar med en speciell baddräkt, en 
så kallad överlevnadsdräkt. Den var stor och gul och hade väldigt mycket luft i sig. Den gjorde så att 
man flöt automatiskt, vilket var väldigt skönt.  

Till middag åt vi korv med klyftpotatis som många tyckte om och nu badar några medans andra tar det 
lugnt.  
Efter middagen blev det fri tid innan sista gruppen avslutade dagens säkerhetsutbildning. Övningen 
uppskattades mycket av alla.  
 

Med alla uppgifter klara, avrundades dagen med fotboll och bastubad! 
 

LÄRARLOGG 
En intensiv dag för eleverna är nu till ända. Som ni läst ovan har de bada i överlevnadsdräkt. Jag har 
helt enkelt förberett dem inför en eventuell nödsituation ombord på ett fartyg där den yttersta 
konsekvensen blir ett övergivande. Dräkter finns i lite olika modeller, men idag använde vi så kallade 
6-timmardräkter, vilket innebär att kroppstemperaturen får ha sjunkit max 2 grader efter 6 timmar i 0-
gradigt vatten. Det är just en sådan dräkt man skall använda när man överger ett fartyg. De provade att 

göra tre olika formationer som används för att hålla ihop en grupp. Dels för att inte tappa bort någon, 
dels för att synas bättre från till exempel helikopter och dels för att hålla värmen bättre. En av 
övningarna kallar vi kedjan, de andra två hade jag oturligt nog glömt namnet på så jag kallade dem 
helt enkelt bara för ”Röda mattan” och ”sociala klumpen.” Smidigt och lätt. 

 
I morgon väntar ännu en intensiv dag där sjukvårdsteori och brandteori före lunch avlöses av övningar 
inom samma områden på eftermiddagen. Till middagen som beräknas bli runt 18.00 när alla övningar 
är slut, kommer eleverna att vara fullfjädrade mästare i HLR (hjärt- och lungräddning), samt ha 
stenkoll på hur man använder en brandsläckare och en brandfilt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


