
Logg	från	Norra	Idskär 

Datum: 2018-09-18 

Elevloggare: Hanna Dolk och Oscar Elbelin - Edlund 

Lärarloggare: Lasse Byrén 

Dagens ämne: Båtåka, marinbiologi och nattnavigering 

Väder: Små regn från och till men annars sol och lite blåsigt, varmt 

 

ElevLogg: 

Hej Tångräkor! 

Klockan 07.15 serverade byssanlaget en utomordentlig frukost till ett par redan startklara elever. 

Med magen fylld av mat började den dagliga städningen innan dagens äventyr kunde ta sin början. 

Under dagen utförde vi i våra grupper olika aktiviteter. Två grupper har under dagen utfört 

fortsättningen av undersökningen som påbörjats under gårdagen. Denna gång på Idskär, skolans 

egna ö, där man skulle hitta ett liknande habitat för att sedan i vår rapport kunna jämföra de olika 

områdena. Samtidigt den biologiska undersökningen tog rum var de andra grupperna upptagna med 

allt från matlagning till båtåkning. Till lunch fick vi bakad potatis med en otroligt god baconröra och 

till vegetarianerna en lika så fantastisk röra med äpple och aubergine. Efter lunch roterade schemat 

så att alla grupperna fick ett aktivitetbyte. På eftermiddagen åkte både Oscar och Hannas grupp båt. 

Vi turades om att i båtarna åka den rutt vi under FB-kursen (Fartygsbefäl) fått rita ut och planera för 

en tur utan navigationsinstrument. Med tiden vi fick över kunde vi öva på olika typer av tilläggningar 

för att utveckla vår förmåga att hantera och manövrera våra båtar. Efter tre timmar av frisk 

skärgårdsluft kände vi oss hungriga och lyckligtvis hade byssanlaget återigen lyckats tillaga en 

underbar måltid bestående av en korvstroganoff med ris. Nu på kvällskvisten satte sig den större 

delen av gänget för att summera dagens undersökingen i form av en rapport. Resterande gav sig ut 

med Petsamo för att nattnavigera under nattens mörka himmel. Sammanfattningsvis har vi haft det 

extremt kul och lärorik dag. Nu är dags för oss att krypa till kojs för imorgon väntas nya äventyr med 

massor av skratt och så lite skolarbete. 

Simma lugnt, Hanna och Oscar 

Lärarlogg 

Hej igen 

Eleverna börjar känna sig riktigt hemmastadda här på Idskär nu. Det är fullt upp med marinbiologi, 

båtåka och matlagning (mums). Klassen är indelad i tre grupper där varje grupp har alla ämnen under 

dagen. Kvällstid så har två grupper lektioner och en grupp är ute och nattnavigerar med Petsamo. 

Alla jobbar på riktigt bra i marinbiologin så jag förväntar mig ett bra slutresultat. 

Det finns något speciellt över att vara med sin klass på Idskär under några dagar, vi lär känna 

varandra riktigt bra vilket borgar för bra relationer framöver. 



Idag kom ”Afrikahettan” som utlovat, eftermiddagen var fantastisk solig och skön. Allt blir så mycket 

enklare med bra väder. Redan nu börjar tröttheten märkas hos några elever, men det är nog bara att 

lägga sig lite tidigare för att orka med hela veckan. 

Vi har det riktigt trevligt och bra härute i skärgården och skulle inte vilja byta med någon. 

 

På återhörande  

Lasse 

 

 


