
Logg	från	Norra	Idskär 

Datum: 28/9-17 

Elevloggare: Melina, Alma och Magda 

Lärarloggare: Lasse 

Dagens ämnen: Båtkörning, Marinbiologi (BiVat) och Svenska 

Väder: Tyvärr ganska molnigt, men tempraturen var fortfarande mild.  

 

Elevlogg 

Dagen började med en väldigt zombielik frukost, då tre smockfulla dagar har tagit ut sin rätt. Sen 

startade lektionerna med båtåka, svenska och marinbiologi (chockerade va?). Ingen gick på grund 

idag heller som tur är. Efter några fler timmar bakom rodret kände sig många mer säkra på 

skärgårdens vatten. På svenskan gjorde vi grammatikövningar (weho) och diskuterade romanen vi 

arbetar med just nu. På biologin rullade det vidare med rapporten. Till lunch serverades till allas lycka 

pannkakor och ärtsoppa. 

På eftermiddagen fortsatte lektionerna och till mångas besvikelse syntes inte en enda bulle under 

eftermiddagsfikan. Idag byttes vår svensklärare Lotta ut mot vår andra mentor Catharina. Hon 

kommer få äran att se till att alla städar imorgon innan vi åker hem. Till middag serverades köttbullar 

med potatismos. Nu på kvällen åker den sista gruppen ut för att nattnavigera med Petsamo. 

Samtidigt startades en het diskussion som vad som var mest accepterat. Flipflops med strumpor eller 

foppatofflor. Vi som tyckte flipflops hade såklart rätt men det krävades lite argumentation. Till alla er 

föräldrar med barn som röstade på foppatofflor, snälla lär dem lite om livet. Nu ser vi som inte är ute 

med Petsamo fram emot lite mer biologi och sen bastu, film och annat mys. 

Godnatt från Mb17b 

 

Lärarlogg: 

 

Hej igen 

Dagarna rullar på här ute på Idskär. Det har blivit lite svalare med mer blåst och en alltmer sällan 

skådad sol. Men vad gör det, humöret på topp och eleverna har lika kul och arbetar lika hårt som 

vanligt. Just nu lyser flitens lampa, de som inte jobbar med rapporten är ute och kör nattnavigering 

med Petsamo. 

Under veckan har vi haft det riktigt härligt och roligt, mycket plugg, mycket skratt och inte minst god 

mat. Vi har gjort två roliga vattenundersökningar och eleverna har verkligen tagit uppgiften på allvar. 

Det ska bli riktigt spännande att se resultatet. 

 

Idag åkte Lotta hem och mentorn Catharina kom ut till oss. Catharina får trots sin korta vistelse 

uppleva en kväll och en dag med sina mentorselever. 

Imorgon är det dags för städning och hemfärd, efter en lyckad vecka på Idskär. 

 

Tack för den här gången 

Lasse 



 
 

       
 
 
 
 
 


