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Elevloggare: Amanda Jansson, Hanna Helles, Helga Keyzer Forsby, Melina Erikson 

Lärarloggare: Björn Compier 

Ämnen: Marinbiologisk undersökning, resa till Idskär med Petsamo, Lära-känna-varandra-

övningar  
Väder: Strålande sol, varmt och vindstilla (något kallt i vattnet)  

Elevlogg:  

Dagen började med en härlig avresa från skolan med Petsamo till Idskär. Resan, och resten 

av resorna under dagen, bestod av sång och skratt, men även sömn på vissa håll. Efter att ha 

langat mat och packning av båten på Idskär fortsatte vi mot Grinda där det var ihopsamling 

av prover på schemat. Vi var tvungna att offra några för att bada i det kalla vattnet och 

samla proverna men alla klarade sig upp oskadda, dock något kalla. Dagen fortatte med 

installering i stugorna samt en säkerhetsgenomgång. Efter detta blev det efterlängtade 

hamburgare och mycket prat och skratt. När alla var mätta och belåtna hade vi lite fritid och 

passade på att njuta av solnedgången och mackkastning, sfdedan så fick vi lära känna 

MarinTeknik-treorna med mångkamp efterföljt av kvällfika. Lagom till det var bastun varm 
som några valde att använda medan några kröp in i sina stugor eller strosade runt på ön. 

God natt från oss!  

Lärarlogg 

Äntligen Båbi igen! 

Efter att Mt eleverna fördelats ut i skolans rib och akterhyttsbåtar och  erhållit sina 

navigations banor  styre de ut  på en 3-4 timmars skärgårds tur mot Idskär. Samtidigt som 
Mb började sin resa med Petsamo mot Idskär. 

Det visade sig att en av ribbåtarna börjat läcka ut luft ur sb aktra pontonsektion vilket gjorde 

att eleverna fick använda sina Macyver skils så att de kunde fortsätta resan utan några större 
problem. 

Efter att sängplattserna fördelats ut och en säkerhets genomgång av ön genomförts byggdes 

en tillfällig slip på stranden med gemensamma krafter så båten kunde sliptas för en regel 
rätt reparation.  Kvällen fortsatte med diverse aktiviteter där bland annat bastu ingick. 

En hel del frågor handlar om morgondagen och vilken båt de skall köra, vem kommer vara 

skeppare osv. men nu börjar lugnet lägga sig över ön och ögon sluts för att släppa fram 

drömmarna där de styr sina skepp likt Jack Sparrow i pirates of the Caribbean med en kurs 

mot Staden Nassau på ön New Providence. 


