
Logg	från	Norra	Idskär 

 

Datum: 14 maj 

Elevloggare: Samuel, Nore 

Lärarloggare: Lasse 

Dagens ämnen:  Säkerhetsutbildning 

Väder: Soligt, varmt (27 grader) 

 

Elevlogg:  

Dagen började med en genomgång om säkerhet på sjön samt om hur man hanterar en nödsituation. 

Sedan gick vi ut i hamnen och tog på oss överlevnadsdräkter för att sedan hoppa i vattnet från 

Petsamo. Sedan gjorde vi lite olika övningar för att vänja oss vid dräkterna om de någon gång skulle 

behöva användas. Vi fick även prova att ta oss in och ut ur en flotte. När alla var uppe ur vattnet satte 

vi kurs mot Idskär där vi hade lektion inom brandfysik och hur man släcker bränder. Efter lektionen åt 

vi torsk till middag. Våra nya kunskaper om hur man släcker bränder sattes sedan på prov varpå vi 

både fick släcka en gasbrand med brandsläckare men också släcka en docka med brandfilt. Vi ser 

fram emot morgondagen då våra eldsläckarkunskaper verkligen kommer utmanas på Rindös 

brandfält. 

Vi hörs imorgon loggen  

Mb17b 

Lärarlogg 

Hej 

Eleverna har sammanfattat dagen riktigt fint, den har ju som sagt gått i säkerhetens tecken med 

Krister och Petra som lärare. Syftet med resan är att eleverna ska få sin basic safety-utbildning för att 

kunna mönstras som jungmän på Älva. Dessutom kommer vi att göra undersökningar i marinbiologi. 

Att vara på Idskär i maj, med 27 grader i luften och gassande sol är helt obeskrivligt. Det verkar 

dessutom fortsätta ett par dagar. 

Imorgon kommer halva klassen att göra brandutbildning på Rindö brandfält, den andra halvan 

kommer att göra provtagning med Petsamo. I höstas var vi ute på fyra provtagningslokaler i 

Ingaröfjärden där vi samlade data som syrehalt, salthalt, närsalter, klorofyll och botten fauna 

(bottendjur). Vi kommer nu att besöka samma ställen, göra samma mätningar, för att se om det finns 

någon skillnad mellan höst och vår. Om så är fallet blir det elevernas uppgift att fundera på varför, 

med hjälp av alla insamlade data.  

Just nu är det kväll, lektioner och övningar är avslutade. Några elever har satt igång bastun och att de 

trivs här är det ingen tvekan om. 



På återhörande, Lasse 

 

 

 

 

 

 

 

 


