
Logg	från	Norra	Idskär 

Datum: 20/9-17 

Elevloggare: Gunilla och Ebba-Blaise 

Lärarloggare: Petra Nyberg 

Dagens ämnen: Båtåka, matte och BiVat 

Väder: Soligt på förmiddagen, grått och lite regn på eftermiddagen, 12° C, 2-4 m/s. 

 

Elevlogg 

Idag har vi i Mb17a åkt ribb, vi tränade på ”man över bord” och även att lägga till med bredsida. Vi 

åkte också förbi Vaxholm där några köpte godis och en av grupperna tankade båtarna. Vaktlag A och 

B som körde båt på förmiddagen hade superfint väder medan C och D som körde efter lunch hade 

lite sämre. 

Till lunch blev det korvstroganoff som vaktlag B fixade så fint och till middag köttfärssås med 

spaghetti som vaktlag C hjälpte till med. Efter middagen firade vi William som fyllde år med 

kladdkaka och vacker sång som fyllde ön innan alla fortsatte med sina biologirapporter.  

Senare sattes bastun igång och många njöt av bad i det kalla vattnet. 

 

Lärarlogg:  

 

Idag är det betydligt varmare än igår. Riktigt behagligt, men lite vind runt öronen får man räkna med 

när eleverna trycker gasen i botten. Som ni kanske noterat från logen här ovan kör eleverna båt. De 

lär sig köra ”basmaskin”. Ett skojigt uttryck som kommer av att när man går ett naturbruksprogram 

på gymnasiet ingår det att köra basmaskin och vilken typ av maskin det rör sig om varierar. 

Skogsbrukselever kanske kör motorsåg, men marinbiologer kör båt.  

 

Idag har vi kört till Rindösundet nordost om Vaxholm. Eleverna navigerade oss säkert in i sundet förbi 

en lömsk undervattenssten och det var intressant att dessutom få gå under en liten, ganska låg bro. 

Inne i sundet var det väldigt vackert, men idyllen bröts av att en fender åkte i vattnet och vi övade 

man över bord. På vägen ut ur sundet fick vi pressa oss förbi en fiskare som låg mitt i den smala 

passagen under bron. Jag såg en sådan fiskebåt på båtmässan ”Allt för sjön” högteknologisk är det 

minsta man kan säga om den. Väl ute styrde vi kosan till Vaxholm för att tanka och träna lite tillägg. 

En bra tur måste jag säga, fint och soligt var det också. 

 

Eleverna gör framsteg i båtarna, de känns mer bekväma med ratten, reglaget och inte minst att läsa 

sjökkortet, äntligen får de jämföra kort med verklighet, vilket jag hoppas hjälper dem inför provet för 

förarintyget som väntar om ett par veckor. 

 

Petra Nyberg 

 


