Logg från Norra Idskär
Datum:
Elevloggare: Ed & Joe (Edvin och Joseph)
Lärarloggare: El & An
Dagens ämnen: Entreprenörskap och Mat
Väder: Varmt och skönt (kanske inte riktigt, men nästan) 28+

Elevlogg:
Hej.
Idag kom vi, LK15, fram till Idskär runt halv 11. Vi kickstartade direkt med en introduktion i
entreprenörskap, vilket alla tyckte var intressant. Ämnet entreprenörskap handlar om att vi ska skapa
våra egna UF företag. UF står för ung företagssamhet och vi får prova på att driva ett företag i ett
läsår. Efter introduktionen åt vi en god svensk klassiker, nämligen köttbullar med makaroner, tillagat
av våran världs kända kock Nils Erik Lennart. Resten av dagen gick till att studera entreprenörskap, vi
arbetade mycket med våra UF grupper. En speciellt rolig övning var att vi fick skådespelade ett
scenario på hur ett katastrofalt möte i en projektgrupp kan se ut. NEL lagade en väldigt god middag
bestående utav kyckling och ungspotatis. Det bästa med dagen var att vi spelade en nostalgisk lek
kallad burken. Kvällen blev ett faktum när alla njöt av NEL:s kvällsfika framför solnedgången. Imorgon
inväntar vi ännu en underbar dag här i paradiset. ☺
Ed & Joe

Lärarlogg:
Idskär tog emot oss med strålande solsken, varma klippor och kyligt badvatten. Vi har varvat dagen
med korta föreläsningar, gruppövningar, bad och mat. En övergripande uppgift är också att lära
känna varandra och börja resan mot åtta fungerande företag i klassen. Dagens fokus har varit att
etablera gruppen, bygga tillit och börja arbeta tillsammans. För oss som inte har undervisat i klassen
tidigare, har vi tagits emot av ett gäng ungdomar som nog visat sig från sin bästa sida med
engagemang, ny fikenhet och en vilja att ta sig an uppgiften som i praktiken är ett grupparbete under
ett läsår. Diskussionerna går fortfarande heta trots att klockan närmar sig klockan åtta. Det är också
skönt att utnyttja öns möjligheter, idag har vi kunnat arbeta och vara utomhus hela dagen.
Anna och Ellen

