
Logg	från	Norra	Idskär 

Datum: 26/9-17 

Elevloggare: Alexandra och Anna 

Lärarloggare: Lasse 

Dagens ämnen: Båtkörning, Marinbiologi (BiVat) och Svenska 

Väder: Lite molnigt i början av dagen, men senare klarnade det upp och blev soligt. Maxtemperatur 

på 19 grader (härligt ☺), men majoriteten av dagen hade en temperatur på ca 16 grader.  

 

Elevlogg 

Vi väcktes kl. 7.00 i stugorna för att sedan äta frukost i morgonsolen. Efter frukosten var det dags för 

städning av köket och duschhusen. Sedan satte lektionerna igång, där de olika vaktlagen antingen 

åkte motorbåt, hade svenska eller tog vattenprover till marinbiologin. Lektionerna varierade under 

dagen som vi hade både före och efter lunchen som idag var pyttipanna. Efter sista 

eftermiddagslektionen där vaktlag B åkte båt, fick en mobil ta en oväntad resa ner till havsbotten. 

Som tur var låg mobilen i ett vattentätt skal så förutom en våt och kall Desireé blev ingen skada 

skedd. Sedan serverades kycklingklubbor och tortellini till middag och därefter åkte en tredjedel av 

klassen ut på nattnavigering. Sammanfattningsvis har detta varit en händelserik och rolig första 

heldag på Idskär. Vi ser fram emot de kommande dagarna! ☺  

 

Lärarlogg:  

 

Hej!  

Med risk för att bli tjatig kring vädret så kan vi i alla fall konstatera att vi har riktig tur med vädret. 

Solen skiner på oss och vi har det allmänt riktigt härligt.  

Vi har idag gjort vår andra vattenundersökning och eleverna tar sig an uppgiften på fullaste allvar, 

härligt. Ibland händer det att någon går ut på lite för djupt vatten, men det enda som händer är att 

vadarstövlarna fylls med vatten och alla tycker det är kul. Inga problem, bara att ta av sig kläderna 

och torka dem. 

Just nu sitter två tredjedelar av klassen och arbetar med rapporten. Eleverna har gjort en liten 

inventering på Grinda och en på Idskär. Deras uppgift nu är att skapa en vetenskaplig rapport där de 

ska resonera fram möjliga orsakertill varför öarna skiljer sig åt med avseende på organismlivet i 

havet. Så här långt ser det mycket spännande ut. 

 

Eleverna stormtrivs här, fattas bara, och det är tydligt hur klassen kommer varandra närmare. Allting 

fungerar hur bra som helst och det är en riktigt trevlig klass att vara i fält med.  

 

Snart är det dags för kvällsfika, så på återhörande. 

 

Magister Lasse 

 

 



 

 
 

 


