
Logg	från	Norra	Idskär 

Datum: 2018-09-20 

Elevloggare: Petronella den snälla 

Lärarloggare: Maja 

Dagens ämne: Marinbiologi, båtkörning, matlagning 

Väder: Väldigt blåsigt 

 

ElevLogg: 

Hej alla landkrabbor igen! 

Klockan 06:30  vaknade vi upp till en ny härlig dag med många personer i en och samma stuga här på 

Idskär eftersom vi somnade till filmmyset tillsammans igår kväll. Idag har vi gjort ungefär samma sak 

som vi skrev om i gårdagens logg förutom att rollerna har bytts ut. De hårda vindarna på sjön gjorde 

det svårt för gårdagens båtåkare att hålla koll på sjökort, kompass och allt annat som ingår inom 

båtåkat. Som sagt så lär man sig av sina misstag och eftersom även dagens väder var hårt på sjön så 

fick dagens grupper fick ge sig iväg med Petsamo. Resten fixade antingen lunchen (som blev en 

supergod pasta med köttfärssås) eller så fortsatte man skriva sin rapport. Dagen har varit otroligt 

rolig och lärorikt. Det märks att alla börjar få slut på den speedade energin som fanns första dagarna, 

nu börjar vi även prioritera sömnen (hyfsat prioriterat i alla fall). Nu ska sista gruppen ut på 

nattnavigering och sedan ska en mysig sista kväll träda rum innan det blir tidig uppstigning för att 

städa och sedan säga adjö till Idskär och tacka klassen för denna mysiga vecka. 

Puss och god natt!!! 

 

Lärarlogg 

Då var det dags för mig att skiva logg här från Idskär, som Lasse nämnde igår har jag kommit till ön 

idag. Dagen har varit blåsig men solig och för mig har det mest handlat om att njuta av den vackra 

miljön och det trevliga umgänget. När jag kom ut på förmiddagen var det full aktivitet, elever som 

skrev på sina rapporter, andra som lagade lunch och såklart en grupp som var ute och körde båt. Det 

ger alltid något extra att se eleverna i andra miljöer än det vanliga klassrummet och det är ju just 

detta som är en av tjusningarna med vår skola. Efter en god lunch och en välförtjänt längre lunch rast 

för eleverna var det dags för eftermiddagens aktiviteter, själv passade jag på att åka med de gäng 

som körde Petsamo. Blir som alltid imponerad över hur duktiga alla elever är när de är ute och kör 

båt. Något som också slår mig när jag kommer ut så här är hur klassen blir sammansvetsad som 

grupp, de är ju beroende av varandra för att allting



ska 

fungera. Något som är minst sagt viktigt att lära sig. Nu är klockan strax efter åtta på kvällen och 

klassens sista lektionspass på Idskär för denna gång har precis satt igång. Många jobbar febrilt med 

sina rapporter medan andra är ute och nattnavigerar. Om några timmar vankas kvällsfika och sedan 

en natts sömn innan det blir dags för storstädning och avfärd hemåt för oss alla.  

Veckan på Idskär är dessa elevers första längre äventyr här på Marina Läroverket men som tur är har 

de fler att se framemot! 

Maja 


