Logg från Norrå Idskår
Datum: 20 augusti 2019
Elevlogg: Hjalmar Nyquist och Josefin Hydén
Lärarlogg: Anna Krögerström

Elevlogg:
Hej alla!
Vi är här tillsammans med Marie och Anna i kursen entreprenörskap, målet med dessa dagar är att
påbörja starten av våra UF-Företag som vi kommer driva hela läsåret. Under dagen har vi blivit
indelade i grupper och börjat spåna idéer. Vi har även gjort en del övningar och mindre tävlingar för
att komma in i rätt humör. Dagen avslutades med en grillmiddag och en kortare reflektion kring
konflikter och hur man kan bära sig åt för att lösa dem. Nu blir det en lugn myskväll med bastubad,
godis och häng.
Kramar från Idskär och LK18.

Personallogg:
Hej!
Idag, läsårets första dag möttes vi på skolan. Båten Tranholmen skjutsade ut oss till Idskär, som bjöd
på sensommarväder. Det är tillräckligt varmt för att vara skönt men inte så hett att det blir
semesterkänsla. Vårt skolarbete växlar mellan samlingar i helklass och uppgifter i små grupper. Hela
ön är full av platser och vrår att vara på, vi lärare hittar elevgrupper i basturummet, på någon brygga,
i syrenbersån, på dansbanan eller någon helt annanstans. Tur att vi har en klocka att ringa i vid
samlingar. Hjalmar och Josefin har berättat vad vi gjort och vi kan lägga till att det har skett med
bästa humör. Förutom att börja arbeta med våra UF-företag så sköter eleverna mycket av det
praktiska här, laga mat, diska och städa. Vi har arbetsgrupper, sovgrupper och UF-grupper. Det
betyder många kontaktytor för alla och det blir också ett sätt att fortsätta bygga gemenskap i
klassen.
Nu har mörkret lagt sig och det börjar bli dags för eleverna att gå till sina sovstugor. Jag ska ta en
kvällsrunda och påminna om det.
Tack för en fin dag!
Hälsningar från Marie och mig
Anna

I tystnad, genom små blinkningar hittar gruppmedlemmarna varandra. Stor spänning.

Lk18!

