Logg frå n Norra Idskä r
Datum: 8/5‐19
Elevloggare: Daniel
Lärarloggare: Petra Nyberg
Dagens ämne: ‐
Väder: Sol, vind, moln och en regnskur

Elevlogg:
Morsning korsning alla vårdnadshavare!
Dagen har varit ganska lik gårdagen. Klassen delades på mitten varav hälften tuffade bort till Rindö
för att lära sig bekämpa ondskan i form av bränder. En av sakerna de lärde sig var rökdykning där
slangen är ditt svärd och sköld. Den andra halvan tuffade runt med Petsamo och tog upp
bottenprover för att hitta alla krypen som bor där, samt kolla vattenvärden till exempel syrehalten
och om det är lågt nog för fiskar att drunkna i det.
På kvällen har vi övat på att rädda liv (Det liknar inte stegen som beskrivs i The Frays låt ”How to save
a life”). Nu kan alla HLR och lägga tryckförband för att stoppa blödningar och hur vi prioriterar vem
som ska räddas först. Men nu är det dags för att alla att ha det kul fram till läggdags vilket för många
blir att basta skallen av sig.

Lärarlogg:
Vilken fantastisk dag!
Varmare än igår och ganska soligt. Moln och friska vindar framåt eftermiddagen och kvällen, men det
härdar. Elevernas dagar på brandfältet ute på Rindö är nu till ända och nöjda har de återvänt till
fartyget då det varit dags för hemfärd till Idskär.
Dagens bottenhugg gav ingen Skorv, den stora bamsen som vi fick upp igår räcker för flera dagar.
Någon elev uttryckte en besvikelse över att det inte fanns lika många djur i bottenhugget som i
höstas, men kom snabbt fram till att detta kunde utgöra ett bra underlag för diskussioner vid senare
lektionstillfällen samt i laborationsrapporterna då resultaten skall sammanställas och jämföras.
I morgon väntar lite lektioner, en tipsrunda ett litet prov samt storstädning av ön och dess lokaler.
Hälsningar Petra

