
Logg	från	Norra	Idskär 

Datum: 25/9-17 

Elevloggare: Hampus K & Gunnar 

Lärarloggare: Lotta 

Dagens ämnen: Båtåka och BiVat 

Väder: Härlig sol hela dagen, nästan så att man svettades. 16 grader. 

 

Elevlogg 

Vi inledde dagen med att samlas kl 8:00 vid hamnkrogen för att senare ge oss av mot Idskär. Halva 

klassen tog ribbarna till Idskär medan resten åkte med Petsamo. Efter att vi lämnat av mat, alla 

samlats och två elever tog ett oplanerat dopp så åkte vi vidare med Petsamo mot Grinda för att göra 

en inventering, alltså undersöka hur många arter och hur många av dem det fanns i vattnet. Vi 

möttes av en fantastiskt solig och härlig vik på norra Grinda. Därefter lämnade vi kl 15:30 för att åka 

till Idskär. Vi fick en välkomnande introduktion till Idskär av Björn och Björn E. Därefter tog vi det 

lugnt och åt hamburgare. Efter det lekte vi lekar och här är vi nu.  

 

Lärarlogg:  

 

Vädret kunde inte ha blivit bättre första dagen på Idskär! Efter en riktigt behaglig båttur ut till ön 

ombord på Petsamo och ribbarna, lastade vi av all proviant och vände snabbt kosan mot Grinda. Väl 

därute fick eleverna arbeta med att ta vattenprover som de kommer att analysera tillsammans med 

Lasse under veckan som kommer. Vi fick nästan nypa oss i armen eftersom det snarare kändes som 

en härlig sommardag än en tidig höstdag. Några passade till och med på att ta sig ett uppfriskande 

dopp och andra fick en stund över att njuta en stund i solen. 

 

Tillbaka på ön installerade sig alla i sina små hus och snart var det dags för middag som bestod av 

nygrillade hamburgare. Så gott efter en dag som vi till största delen tillbringat till sjöss. Dagen 

avslutades med olika lekar, t.ex. norsk kurragömma som går ut på att en gömmer sig och alla andra 

letar. I skrivande stund sitter ungdomarna och äter lite kvällsfika och snart kommer de sova gott efter 

en händelserik första dag på Idskär.  

 

Fröken Lotta 

 
 

 

 


