
Logg	från	Norra	Idskär 

Datum: 2018-09-17 

Elevloggare: Alice Hallmén, Felicia Flyghed Lindqvist (Mb18a)  

Lärarloggare: Lasse Byrén 

Dagens ämne: Båtåka och marinbiologi 

Väder: Molnigt, blåst, regn och sol  

 

ElevLogg: 

Hej Loggen! 

Dagen började klockan 8.00 vid skolan i Stocksund där vi förberedde oss för att åka ut till Idskär. 

Halva klassen fick köra ut med ribbarna till ön, medan andra halvan åkte med skolans fartyg Petsamo. 

Båda vi två åkte ut med ribbarna, vilket var väldigt kul. Det gick fort och det blev en del vågor när 

finlandsfärjor och Waxholmsbåtar åkte förbi.  När vi ribbåkande elever kom fram till ön så var inte 

Petsamo och resten av klassen framme än. Under tiden vi väntade på de andra, spelade vi fotboll, 

utforskade den lilla ön och testade ”cykeltrampbåten” som fanns på ön (några blev rätt så blöta…). 

När klassen var återsamlad åkte vi alla ut till Grinda, för att undersöka vattnet runt ön. När vi skulle 

undersöka vattnet fick några ha på sig vadarbyxor och stå ute i vattnet och kolla med en 

vattenkikare. Det här för att lättare kunna undersöka botten och floran och faunan som fanns inom 

ett begränsat område (även här blev några rätt så blöta…). Mitt under undersökningen kom ett 

plötsligt skyfall och endast några tappra själar stannade kvar för att avsluta undersökningen. Väl 

tillbaka på Idskär delades stugfördelningen ut och en väldigt god middag serverades.  

Nu väntar en efterlängtad sömn. 

Alice och Felicia  

 

Lärarlogg 

Hej 

Som eleverna beskriver ovan så har dagen flutit på med marinbiologi och båtnavigering. Efter en viss 

försening på morgonen pga problem i tunnelbanan och sen mat så kom vi iaf iväg vid 10-tiden. 

Maten lämpades av på Idskär och därefter åkte vi till Grinda för att genomföra vår första 

marinbiologiundersökning (den andra kommer att ske här på Idskär).  

Vi har haft information om ön och våra kommande aktiviteter, ätit middag och nu sitter en del elever 

i bastun. Alla elever är väldigt förväntansfulla på de kommande dagarna, SMHI har ju dessutom 

utlovat ”Afrikahetta”, vad som nu menas med det.  

 



Tack för idag. 

Lasse 

 

 

 


