Logg frå n Norra Idskä r
Datum: 14/5‐2019
Loggskrivare: Folke och Tilde
Dagens ämne: Det brinner! Det är lugnt ‐ vi fixar
Väder: 1/8 moln och en trea på Beaufortskalan

Elevlogg:
Det brinner! Rummet blir varmt, fylls av rök och damm. Plötsligt bryter sig Mb18b in med brand‐
slangar i högsta hugg, syrgas på ryggen och ett stort leende döljer sig bakom deras masker.
Don’t worry, Mb18brand kan nu starta elden, släcka elden och rädda liv. Med hjälp av tryckförband,
L‐ABCDE och Hjärt‐ och Lungräddning är vi snart redo för ett liv på sjön. På vägen hem kan vi både
sova en stund och hämta vatten på stora djup. Mäta salthalten, mängden närsalter, klorofyll och hur
mycket bastu man kan klämma in på en kväll. Allt detta fixar vi nu utan problem.
Inga ryggar brutna idag!
Hälsningar Tilde och Folke

Personallogg:
Hej!
Idag var jag ute med halva klassen och gjorde provtagningar med Petsamo. Vi åkte genom vackra
sundet Baggensstäket och ut till Ingaröfjärden samt Ägnöfjärden. Där ute tog vi flera olika vatten‐
prover i den härliga vårsolen. Eleverna jobbade på flitigt när vi väl var på plats och vi fick mycket gjort
vid de olika stoppen. Mellan stoppen passade många på att sitta i solen, äta godis, lyssna på musik
och bara umgås. Sedan var det dags igen att jobba och ta vattenprover. När vi var tillbaka på efter‐
middagen satt eleverna och förde in sina resultat i tabeller på sina datorer.
I skrivande stund hör jag hur de övar under en HLR‐lektion i lektionssalen som ligger i rummet intill
och jag ser några andra elever som precis blivit klara med sin lektion med Petra nere på Petsamo.
Några elever ska precis tända bastun och andra spelar fotboll i kvällssolen. Det har varit en bra dag
här ute i Stockholmsskärgård.
Vänlig hälsning
Linda

