Loggbok frå n Viksten
Datum: 10-10-18

Elevlogg
God dag kära läsare!
På det gamla militära fartyget Viksten så började dagen för 3 av de 10 i Mbv 17 elever redan
klockan sex på morgonen för att förbereda en redig frukost till alla på fartyget. För resten av
gänget så började dagen vid klockan sju då frukosten serverades. Efter frukosten så var det
avgång från ångbåtsbryggan belägen på ön Mörtö/Bunsö med en halvtimmes resa till Björnö
för att Mbv 17 skulle göra en mjukbotten undersökning. Undersökningen började vid halv tio
och vi blev hämtade från stranden vid tolvtiden. För Mbv 16 så bestod dagen av fartygsbefäl
medans några från klassen hjälpte till att föra fartyget framåt. På Viksten så var det lunch
när 2orna kom tillbaka från sin undersökning med Jan, efter lunchen hade mbv 17 en
lektion i Elektricitet som senare gick över till en mer säkerhetsinriktad lektion med glatt
humör. Sista lektionen för dagen var ett två timmars fartygsbefäl pass med Petra. Sedan
var det en kort paus innan middagen som bestod av ett par härligt grillade korvar. Det som
återstår av
dagen är mörkernavigering uppe på bryggan då vi lagt kurs norrut.
Ha det gött! ///Johan Ekstam Mbv16 och Andrée Grähs Mbv 17. 3/10-18

Lärarlogg.
Hej från Viksten och byssan gänget som det slår gnistor om när vi är i lektionsmässen.
05,45 startades dagen i vår natthamn vid Mörtö-bunsö. På väg upp för lejdaren med kurs
mot byssan och tjuvstarten i MBV 17:s kurs matlagning 1. Frukostbestyren sköttes av
Mbv 17:s byssalag bestående av Engla, Leon, Måns, Francisco och Anton. Det
serverades en hotellfrukost värdig Grandhotell med allt vad det innebär av rostfria
uppläggningsfat och skålar, disk, städning av kök från golv till tak mm. Japp dom kan
göra detta även hemma ;o). Mbv 16:s byssalag med Emil, Sven, Viktor och Hugo, gjorde
i MacGyver stil en uppskattad lunch där måltids drycken framställdes av Jordgubbssylt i
brist på annat, en välkryddad köttfärs (korn som vego alternativ) och ostgratinerad pasta
som internt kallas Nicklas gourmetlunch. 10/10 blev betyget.
Dagen fortsatte med en elektriskt laddad lektion för en lite sliten Mbv17klass.
(Sjön suger sägs det) Grunderna i hem-el och förebyggande elsäkerhet gicks igenom
med uppföljning i vad som skall göras om olyckan är framme. Vi kommer fortsätta med
praktisk elkoppling i morgon.
Våran APL-elev Alfred från Mt 17 har ansvaret för ribbåten där han kört eleverna till och
från land där de utfört mjukbottenprover. Han hann även med en tur till Dalarö
tillsammans Clara och Emil från Mbv 16 för att fylla på lite förråd till byssan.
Tack för att jag får möjligheten att jobba med era grymma kids.
#1 Teatcher B Compier.

