
Logg	från	Norra	Idskär 

Datum: 26/10-18 

Loggskrivare elev: Joakim Sörberg Mb18b 

Dagens ämnen: Marinbiologi, matlagning  och  nattnavigering 

Väder: Sol, moln och sol  

Elevlogg:  

Dagen började 07:15 med frukost och bad i stekande sol (saik). Efter  frukost var det dags för den 

dagliga städningen i badrum, kök och på ön (weeeehhhhhyyyyy). Därefter gav sig ena gruppen iväg 

på båtäventyr med navigation på Petsamo och tillägg sövning med ribbbåtarna. Jag, Carro, Lina och 

Tilde var sjukt braoch testade vad ribbarna gick för.  De andra två grupperna hade antingen biologi 

eller matlagning. Helst hade jag velat ha engelska med Eva eller biologi med Linda. (Ett tips: Börja 

smöra tidigt.) Därefter var det dags för lunch som bestod av en soppa som serverades med sallad och 

bröd. Lika bra som om jag självgjort den. Efter det var det dags för att chiiiillllaaa, eller inte, för man 

behövde plugga istället, (för att bli klara med rapporten). Efter en lång men rolig (älskar att vara elev 

åt Linda) eftermiddag kom tillslut den efterlängtade middagen som bestod av  fisk som serverades 

med potatis, sallad och saft.  När alla var mätta och belåtna så blev det dags för ett pass i 

nattnavigering. Trots att dagarna är långa och ganska tuffa så njuter vi av varandras sällskap och man 

möts alltid av glada och stora leenden. Dessa dagar går snabbt och vi kan med glädje säga att det är 

en oförglömlig och lärorik vecka vi alltid kommer att ha med oss. Hoppas att alla nu såg hur man 

levererar en logg! 

Kramar, god natt, hejdå ses igen Joakim. 

Lärarlogg:  

Idag har det varit en lång dag med en hel del regn och blåst men det är inget som har hindrat 

verksamheten här på Idskär. Vissa elever har gjort sin andra marinbiologiska undersökning vilket 

innebär att ett par elever även har badat. Som tur är har vi eldat i bastun så de fått upp värmen igen. 

Mb18b är ett gäng tappra elever måste jag säga. 

Det märks inte minst under den del av naturbrukskursen som vi i folkmun kallar ”båtåka”. Elever som 

knappt suttit i en båt tidigare får kliva ombord och bege sig ut i, för skärgårdsmiljö, relativt grov sjö. 

Spaka och navigera efter egen planerad rutt. Modiga och duktiga, kalla och blöta tar de stig fram 

under glada tillrop. En tjej efter ett pass i RIB: ”Detta var precis vad jag behövde”. En annan tjej under 

ett nattpass: ”Jag visste inte när jag började här att jag skall bli sjökapten, undrar om jag går rätt 

gymnasielinje för att bli det”. En tredje elev har sagt att ”30 min i båten känns som 5 vanliga 

minuter”. Ja, det är kul på sjön inget snack om den saken. 

På grund av den kraftiga vinden idag planerade vi om lektionerna lite så att de fått navigera sina lite 

längre rutter med Petsamo istället, det kändes både säkrare och mer lärorikt, då det går att hålla 

sjökortet stilla, kommunicera med varandra och använda kompassen på en och samma gång utan att 

ramla i sjön. 

Hälsningar Linda och Petra 


