
Logg frå n Norrå Idskå r 

Datum: 21 augusti 2019 

Elevlogg: Tilda Rosberg och Johanna Granholm 

Lärarlogg: Marie Nord och Anna Krögerström 

 

Elevlogg: 
 

Hej alla filurer! 

Idag startade några av oss dagen med att ta ett morgondopp i ett stilla vatten. Det var mycket 

uppfriskande. Sedan gick vi över till att diskutera roller inom företaget. Vem ska göra vad och vad ska 

vi framställa för produkt? Dessa frågor var något som vi gick och funderade på under dagen. Vi har 

även fått lära oss viktiga begrepp inom Entreprenörskap som vi sedan ska ha läxförhör om ca 2 

veckor. Vi hade även ett litet missöde vid middagslagningen. Maten var preppad och stod i ugnen, 

och vi ville ha det lite mysigt med en infravärmare som var placerad utomhus. Men då sa det poff och 

proppen gick plötsligt. Ugnen slutade fungera och våra kära hjälpredor här på ön fick hjälpa oss att få 

igång allting igen. Nu är alla varma och glada och ska njuta tillsammans av sista kvällen här på Idskär. 

Kramar Johanna och Tilda 

 

Personallogg: 
 

Hej! 

Det var rökigt i bastun igår. Våra ö-värdar Kippe och Kecke ägnade förmiddagen åt att rensa tätt 

packad halvbrunnen ved ur eldstaden. Men ikväll röktes inga elever ut, utan de kunde både värma sig 

och plumsa i vattnet efteråt. Och den nyfikna sälen kom tillbaka även ikväll. Ja, visst är det härligt att 

vara på en liten ö. Roddbåten har använts både under raster och kvällen, några elever har invigt en 

alldeles nu SUP, stand up paddelbräda. Dessutom är vi ju alla på en avgränsad plats, så det är lättare 

att hålla koll på en klass här än hemma på skolan, tror vi i alla fall. Under dagen har vi varvat 

praktiska uppgifter och mer teoretiska delar. Fram emot middagstid var det dags att smälta alla 

intryck. Därmed satte vi punkt för dagens skolarbete. Sedan blev det mat, bad, lek, spel…. Och snart 

hoppas vi att det tystnaden lägger sig här på Idskär. 

Tack för en till fin dag! 

Marie och Anna 

 

 



 

Tydliga spår efter morgondopp 

 

 

En klunga tandborstare 

 



 

Klassrumshäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


