
Datum: 23 augusti 2017 

Loggskrivare:  Alice Ambros, Linn och Lina LK16 

 Marie Nord och Anna Krögerström 

Dagens ämne: Entreprenörskap 

Väder:  Nordanvind och mest grått, solen tittade fram ibland 

 

God dag!  

Frukost serverades 07.30. Förvånansvärt att alla lyckades komma upp i någorlunda tid, vilket inte är 

en vana. Dagen bestod mestadels utav förberedelser inför våra UF företag med exempelvis 

immaterialrätt, fast de flesta ville helst sätta igång med idéspånandet direkt. Annars har vi inte gjort 

så mycket, förutom att äta eller klaga på att vi är hungriga. Vi väntar just nu på grillmiddag, och sol, 

vilket vi mycket troligen inte kommer få. Resten utav kvällen kommer bestå av Marinas magiska tre 

B:n, BADA, BÅT och BASTU. Vi vet att ni är avundsjuka. Nu ringer det i klockan så vi måste tyvärr gå.  

Tack o hej, leverpastej. Vi ses imorgon (förhoppningsvis). 

 ;) 

 

Hej! 

Det blev ingen trängsel vid morgondoppet i morse, de flesta av oss låg hellre kvar i sängen en stund 

till. Anna-Clara och Rebecka var de båda som ändå trotsade bekvämligheten och kom nybadade till 

frukost. Förmiddagen ägnade vi oss åt en massa ekonomiord, deras betydelse och koppling till 

elevernas framtida företag. Många ord som de kände igen men med oklar betydelse. Fast inte nu 

längre! 

Förutom att vi bokstavligt talat sitter mitt i farleden, färjor och kryssningsfartyg passerar oss nära 

inpå, så är det här också en skärgårdsidyll med klippor och röda stugor. Idag spanade vi på en 

havsörn som länge satt i en talltopp på grannön, ibland skrek den och ibland sträckte den på sig. Igår 

under en av redovisningarna flög två örnar runt strax bakom.    

Nu på kvällen är det bastu för några, lite mer lek & bus för andra och stughäng för ett gäng. Mörkret 

faller och vi kliver ur lärarrollen och övergår snarast till att agera vallhundar för att samla ihop dem 

som i olika små farkoster är ute på vattnet. Vi håller tummarna för att eleverna också är trötta, så att 

vi kan komma i säng i hygglig tid. 

Tack för idag! 

Marie & Anna 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


