
Logg	från	Norra	Idskär 

Datum: 4/10-18 

Loggskrivare elev: Viktor och Miranda 

Dagens ämnen: Sjösäkerhet 

Väder: Varierande över tid. Sol, vind och lite kylslaget, men vackert. 

Elevlogg: 

 

Hej! 

Idag så har vi anlänt till skolans ö Idskär för att få en säkerhetsutbildning inom eld och sjukvård, 

dessutom om hur man ska göra i nödsituationer i vattnet.   

 

Än så länge så har vi bara haft en lektion om brand och dess uppbyggnad och lektion i överlevnad i 

vatten. Vi har gått igenom olika övningar som vi ska göra med överlevnadsdräkter senare idag. När 

lektionen var slut så fick vi basturast ända fram till middagen serverades, vilket var vid 17.30. Bravo 

hade uppdraget att laga middagen för 30 pers. Det blev 12 kg köttbullar, potatis och en väldigt god 

sås som Mamal gjorde. Såsen innehöll vatten, gurkmeja, köttbuljong, grädde, salt, peppar, senap, 

majsmjöl och curry. Kanske var det såsen som gjorde att det gick åt så många köttbullar?  

 

Under den tiden som vi har varit lediga så har vi bastat, åkt vattencykel/trampcykel och dessutom åkt 

roddbåt (bild kan ni se sedan). Vi har haft det väldigt kul och trevligt med varandra och vi hoppas att 

vi kommer fortsätta att ha det.  

 

Hälsningar från, 

Viktor och Miranda + hela Mt18!! 

Puss! 

  

         

Lärarlogg:  

Hej! 

För mig (Petra) är det sista gången denna termin som jag besöker Norra Idskär med elever.  Alla 

klasser på skolan seglar med vårt skolfartyg Älva och samtliga elever förbereds inför detta genom att 

bland annat få gå en kurs i sjösäkerhet. Dessa två dagar är det marinteknik som har kurs ute på ön. Vi 

alla som arbetar till sjöss försöker förstås förebygga så att fartygen hålls säkra och sjödugliga, men 

vissa situationer går inte att förutse eller förebygga, olyckan kan då vara framme och det blir viktigt 

att veta hur man beter sig. Det är det vi skall visa eleverna idag och i morgon. 

 

Vi varvar teori med praktik. Brandteori, överlevnadsteori och sjukvårdteori övergår i brandövningar, 

bad i överlevnadsdräkter, HLR (hjärt- och lungräddning) och träning i att sätta ett tryckförband. 

 



Det blir en sen kväll med lektioner, men det gör ingenting. En anledning till sen kväll är att vi har lagt 

in ett pass med bastubad på eftermiddagen. Varken jag eller min kollega vill ha ungdomarna i det 

kalla höstvattnet efter mörkrets inbrott. 

 

Jag, min kollega Björn Compier och klassen som verkar vara en jättetrevlig grupp (första gången jag 

träffar dem), upplever en trevlig säsongsavslutning på ön.  Lite kallt och blåsigt, men solen sken 

ordentligt på oss hela förmiddagen. Nu skall jag gå och kontrollera att de marshmallows som vi 

beställt verkligen kommit med till ön, för efter sista lektionen skall vi grilla dem och värma oss runt 

elden. Det tycker jag att denna trevliga klass är värd efter dagens slit. 

Det blev inga marshmallows, men en uppfinningsrik elev kom på att vi kunde grilla toasts i stället, det 

blev riktigt bra! 

Hälsningar Petra Nyberg och Björn Compier 

 

 

 


