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Elevlogg:  

Schablaaa bloggen! 

 Hoppas alla har haft en bra helg och ännu bättre start på veckan! Vi har under morgonen tagit oss ut 

till Idskär där vi ska vara till imorgon (tisdag). Vårt syfte med vistelsen är att tillsammans med båda 

klasserna (Mbv16 och Mbv15) förbereda oss inför vår Älvasegling i december! På väg till Idskär fick vi 

reda på våra vaktlag som vi ska ha under seglingen och även laga mat i under vår vistelse på Idskär. 

När vi kom fram till Idskär var det en snabb genomgång om ön och sedan inkvartering i stugorna. 

Efter det väl var klart var det dags för vaktlag 1 att förbereda lunchen och för 2, 3 och 4 var det 

marinbiologi som gällde. När det var dags för lunch var vi alla väldigt hungriga och då passade det bra 

med fisk och potatismos, underbart! Därefter fick vi finbesök av vår rektor Pelle och matrosen Zarah. 

Pelle hade en lektion om gemenskap och olika roller i grupper. Efter en kort rast hade Zarah en 

genomgång om livet ombord och så satte vi även upp trivselregler för vår segling tillsammans. Sedan 

var det mellis som bestod av hamburgare, annorlunda men gott. Sedan var det dags för matlag 2 

alltså vårt lag att förbereda middag medan resten hade marinbiologi. Till middag bjöd vi på wraps 

med kyckling alternativt falafel för veggisarna med fyra(?!) sorters såser, alla blev mätta och glada 

och i skrivande stund bastar några och resten bara myser. Det är kallt här ute så många håller sig 

nära varma stugor och bastun, vi kan från kontoret höra hur det spelas lugn musik utifrån, ljuvligt! 

Snart är det läggdags för oss och en ny dag kan snart börja! 

Hoppas ni haft en lika härlig dag som oss! 

 

Lärarlogg:  

Vi kom ut till ett kyligt men vackert Idskär på morgonen och möttes upp av två hjälpsamma Björn 

som hälsade oss välkomna. Utflykten till Idskär syftar till att förbereda klasserna för deras 

gemensamma segling kring Kanarieöarna i december. Eleverna har satt sig in i seglingsrutten och 

börjat läsa in sig på olika arter som vi kommer att stöta på under vår resa. Vaktlagen har arbetat med 

att hitta gemensamma trivselregler och de har satt sig in i hur livet ombord på Älva kommer att bli. 

Det har varit en informationsspäckad dag som har givit mycket för alla så efter lite bastu och bad blir 

det förhoppningsvis en tidig kväll här på Idskär. 


