Logg frå n Norra Idskä r
Datum: 22/5‐2019
Elevloggare: Matilda af Burén och Sofie
Lärarloggare: Mona Svensson
Dagens ämne: Säkerhetsutbildning, presentationer Företagskonsulten, bad och lek
Väder: Soligt och 23 grader varmt (ca 12 i vattnet…)

Elevlogg:
Dagen började med en god frukost klockan 07:30 med allt från mackor och ägg till havregröt.
Sen så jobbade halva klassen med att förbereda sig för redovisningarna som vi senare hade och
andra halvan fortsatte med säkerhetsutbildningen. Vi som hade säkerhetsutbildning fick släcka med
brandsläckare och lägga på en brandfilt på en brinnande docka.
Sedan bytte vi och efter det hade vi lunch.
Efter lunchen började redovisningarna för några av eleverna medan de andra fick jobba med svenska
och ekonomiuppgifter från lärarna på temat Robinson Crusoe, ö och Idskär.
Sen bytte vi ännu en gång.
Till middag blev det köttbullar med potatismos som lagades av Hakim och Mathilda L. Efter middagen
så hade vi fritid och killarna bjöd på en dansuppvisning på bryggan.
Imorgon blir det städning och hemresa.
Tack för oss, GOD NATT!
Sofie och Matilda

Lärarlogg:
Hej alla ni på fastlandet!
Idag har vi haft en intensiv dag på Norra Idskär. På morgonen hade vi först lärarbyte – Ylva åkte hem
och istället kom jag, Mona ut till Idskär och FE18.
Säkerhetsutbildningarna fortsatte med HLR och brandövningar – nyttigt och lärorikt!
Medan halva gruppen gjorde övningar med Frasse förberedde övriga sina presentationer i stugor och
runt omkring på ön och efter lunch brakade det loss i klassrummet! 32 företagsintervjuer och besök
presenterades ur ledarskaps‐ och marknadsföringsperspektiv och samtidigt bedömde Maria
svenskan. Snacka om multi‐tasking!
Men bra blev det och otroligt intressant att få ta del av allas nyvunna kunskaper. Det märktes tydligt
att de lärt känna sina företag riktigt bra!

Däremellan har det badats, lekts i räddningsdräkter och städats toaletter och bakats chokladbollar.
Och så fick jag just en fin bild som kan ackompanjeras av Monica Zetterlunds ”åh, ni fantastiska män,
som vet hur man angör en brygga…” Väldigt nära ett ofrivilligt dopp där!
Vi har idag också fått finbesök av LK18 som ligger vid bryggan med Viksten tills imorgon. Men bägge
klasser är upptagna med sitt så det blir inte så mycket samröre. Räcker med 32 elever på ön 😊
Nu är det snart kvällsfika med dansuppvisning!
Ha det så bra!
Mona

