Logg från Älvå
Datum: 20191013
Elevloggare: Cecilia
Personalloggare: Jan
Position: N 36° 08,4´ W 006° 48,6´
Segelsättning: Fart: 4,9kn
Kurs: 185°
Beräknad ankomst till nästa hamn: Förhoppningsvis imorgon förmiddag.
Väder: Klarblå himmel

Elevlogg:
Hej gänget! Idag vaknade vi, till skillnad från gårdagen, upp till en helt fantastisk soluppgång. Vädret
idag har visat sin bästa sida med sol, blå himmel och 25+ grader. Nu har vi återigen börjat glida mot
Marocko och beräknas vara framme måndag klockan 12.00. Just nu befinner vi oss väster om
Gibraltar. Vågorna är lugna och vattnet blir bara blåare och blåare. Idag har vi haft seminarium i
sociologi då vi delat med oss av våra teorier kopplat till vår huvudfråga. Annars har det flesta
spenderat sin tid uppe på däck i badkläder, solat och lyssnat på musik eller podd. I eftermiddags hade
vi sjömanskap då Sofia gick igenom vad man ska göra i nödsituationer till sjöss. Till middag blev det
potatisgratäng och kött eller auberingebiffar. Byssan is on fire. Ikväll vankas det kortspelsturnering.
Jag har aldrig varit mer taggad. WIHOO! Förutom det så har nu godisransonerna börjat ta slut. Väl
tajmat med att nå land imorgon. Vi får återkomma med hur godisutbudet i Marocko är. Det har
ryktat sig att vi kanske i och med det lugna vädret kan stanna i morognbitti för att bada i det 600m
djupa havet.
(Bild 1: Sekunden innan Lina tappade brillorna i havet. RIP delfinerna)

Personallogg:
Ohoj!
Vår färd fortsätter längs Portugals kust och vi ser fler skepp ju närmare Gibraltar vi kommer. Idag tog
vi hjälp av digitalteknik under tvärgruppsredovisningarna då eleverna spelade in sina redovisningar så
att vi kan hålla flera grupper igång samtidigt. Eleverna är väl förtrogna med sina mobiler som idag fick
agera diktafoner. Älva som undervisningssal fungerar utmärkt och eleverna sitter utspridda både på
däck och under. Det jobbas på riktigt bra och det känns som eleverna börjar äga sina projekt. Vädret
är nu varmt, soligt och somrigt. När eleverna inte har lektioner, jobbar med vakt eller i byssan umgås
det, spelas kort och solas. Nyss gick solen ner och eleverna njöt av dagens sista strålar. Nu vankas
spel om…ära.
Nu är vi nära//Janne

