
Logg	från	Norra	Idskär 

Datum: 2018-09-19 

Elevloggare: Elin Mattsson och Bodil Eriksson Holst 

Lärarloggare: Lasse Byrén 

Dagens ämne: Marinbiologi, båtkörning, matlagning 

Väder: Soligt och varmt men blåsigt 

 

ElevLogg: 

Hej alla landkrabbor! 

Klockan 06:30  vaknade vi upp till en ny härlig dag här på Idskär.  Efter en snabb morgondusch gick 

Elin och Hanna runt i alla stugor med kastrullock för att väcka hela klassen på rätt sida (??).  

Hursomhelst kom vi alla upp (Bodil lite senare eftersom hon INTE uppskattade vår väckning???)  till 

en god frukost lagad av grupp B2, med gröt, mackor och yoghurt. Med mätta magar startade vi dagen 

med ribbkörning, matlagning och vatten-undersökningar. Vi lagade purjolökssoppa och varma goda 

baguetter till lunch. Vatten-undersökningarna är nu klara i praktiken, hela dagen idag har vi skrivit 

våra rapporter och samlat all vår data i ett dokument. Vi har hittat allt från små tångräkor i havsslick 

till abborrar. Bodil fiskade även upp en mört idag med lite experthjälp från Albin.  

I mellantiden bondade klassen med härlig musik och godis, medans några cyklade iväg på äventyr. 

Äventyret på vattencykeln tog snabbt (efter 55 min) när vinden fångade cykeln och de flöt ut i 

farleden. Som tur är har vi den snällaste matrosen någonsin, Carro, som snabbt hoppade i en ribb 

och hämtade in dem. En riktig läxa☺ 

Ha det bra så ses vi imorrn, carpe diem!! 

 

Lärarlogg 

Hej igen 

Kraftig vind men varmt idag, trevligt. Dagen har flutit på som de tidigare dagarna med skillnaden att 

grupperna har roterat sina aktiviteter. Det har varit en febril aktivitet hela dagen med 

undersökningar i vattnet, båtåka och matlagning. Vi har jobbat ända in på sena kvällen. Alla som inte 

var ute med Petsamo satt i lektionssalen och antingen artbestämde de organismer som de hittat, 

eller så skrev de på sina rapporter. Riktigt duktiga och engagerade elever! De får även rikligt med 

beröm från besättningen som kör båt med dem. Man blir stolt som mentor! 

Nu har alla grupper gjort sina undersökningar, då återstår att sammanställa data i rapporten. Vi har 

morgondagen på oss att göra detta, det ska nog gå bra. 



Eleverna stortrivs här, och på den lilla lediga tid som blir över så rors det roddbåt, cyklas vattencykel, 

spelas kubb, boule, chillas och fiskas. 

Imorgon kommer Maja, min medmentor för Mb18a, ut till oss på Idskär. Härligt för både eleverna 

och Maja att lära känna varandra lite mer utanför den vanliga skolmiljön. 

Imorgon tänkte jag låta Maja skriva loggen, så det här blir mina sista ord för den här gången. 

Lasse 

 

 



 

 


