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Datum: 2016-08-31 

Elevloggare: Rebecka och Ludvig 

Lärarloggare: EE och DS 

Dagens ämnen: Svenska, idrott och ledarskap och organisation 

Väder: Varmt, skönt och soligt 

 

Elevlogg: 

Hej! 

Efter en kall natt (för vissa) vaknade båten samt de i tälten till frukost, gott! Efter lite lunch och 

städning av Belle Amie kom vi äntligen fram till Idskär där vi möttes av relativt nya ansikten i form av 

klass Fe16. Vi diskade, plockade ur och dammsög det sista innan vi till slut bytte av Ekonomiklassen 

och fick gå iland. Vi fick nya sovplatser och drog igång en Svenska-lektion ledd av Ellen. Vi fick lära oss 

om bra studietekniker och fick en ”Inblick i ett system som vi ska använda för källhänvisning i 

uppsatser och texter” En Idrotts/LEO-lektion senare, med praktisering på ledarskap i form av att 

skapa övningar åt varandra så fick vi en JÄTTEGOD middag (det var vi som lagade den). 

Kvällsunderhållningen var Melodifestivalen à Lk16, med bidrag som ’Det gör ont’ och ’Bra 

vibrationer’. De blev bedömda utifrån ett antal aspekter och vi ser nu fram emot at få gå och sova, i 

riktiga sängar. 

Tack och hej! 

Becky och Ludde  

Lärarlogg 

Så har vi landat på Idskär efter ett fantastiskt dygn på Belle Amie, tillsammans med Lk16. Gårdagen 

bjöd på fyra timmars kanonsegling till Kyrkogårsön. Idag vid lunchtid bytte vi plats med FE16 som 

istället gjorde entré på Belle Amie för första gången.  Med en helt ny klass kan vi se hur mycket det 

gör att ge sig ut, prata och lära känna varandra. Just nu är hela klassen engagerad i en 

melodifestivaltävling som leds av elever. Till detta evenemang bakas det kladdkaka för fullt i köket. 

Dagarna varvas med studietekniktips och ledarskapsövningar förutom att lära känna varandra. 

Vädret har varit underbart, en något kylig morgon där solen sedan kom fram och värmde. Efter att 

kvällens tävling är avslutad väntar sängen för en, förhoppningsfull, trött skara ungdomar – så 

morgondagen blir lika bra som denna. Extra heder till dagens frukostgrupp som med god marginal 

serverade denna måltid i tid. Detta trots att det tar sin lilla tid att koka upp vattnet på ”Bellan”… 

Tack för denna gång! 

David och Ellen  



 

En av dagens ledarskapsövningar 


