
Logg frå n Norrå Idskå r 

Datum: 28 aug 2019 

Elevlogg: Anna och Anton 

Lärarlogg: Mona 

Dagens ämne: UF Kick-off 

Väder: Sol 

Elevlogg:  
Tjabba tjena! 

Efter en varm åktur med Tranholmen kom vi fram till Idskär där vi möttes av Fe19 som bjöd på lunch. 

Det blev en smarrig gulaschsoppa med baguette. Första lektionen kring UF kursen hölls av Mona och 

Martin och vi fick chansen att fundera ut egna idéer. Det var klurigt men samtidigt spännande och 

kreativt då detta är något vi ska jobba med hela läsåret. Då koncentrationen efter sommaren var på 

topp avslutades arbetet ganska fort för att bytas ut mot sol och bad! Cirka 20 grader i vattnet och 25 

grader i luften gjorde valet ganska lätt. Framåt eftermiddagen serverades det fika i form av bullar och 

saft (med smak av resorb (eventuellt sjövatten)). Senare hade vi några handledningssamtal med 

Martin och Mona fram tills middagen där grupp 2 grillade hamburgare. Inpå kvällen har det varit 

egen tid som alla har spenderat olika; några badade och bastade, en del spelade poker och andra 

pluggade.  

Hej svejs lingonrejs! 

Personallogg: 
Hej alla ni på fastlandet, 

Nu är vi ute på Idskär för att starta upp nya spännande och framgångsrika UF-företag! 

Ekonomiprogrammets avgångsklass FE17 har en tvådagars Kick-off med teambuilding, kreativitets-

övningar och massiv brain-storming ☺. Allt för att formulera nya, hållbara och innovativa affärsidéer. 

Med sig har de oss ekonomilärare – Mona och Martin och på plats finns Kekke och Kippe som håller i 

det praktiska på ön. Men FE17 är ju ett väloljat maskineri efter två år på Marina och sin fyra veckors 

seglats på Älva i våras. Matlagning, disk och städ går som på räls! 

Dagen började dock med att de blev bjudna på lunch av våra nya ettor, FE19, som varit här sedan i 

måndags. Ett spännande mingel mellan klasserna omgärdade lunchen och en hel del värdefulla tips 

förmedlades – satsa hårt från start på seglingsprojektet, hur bäst undvika sjösjuka och vad är det 

bästa med Marina? Treorna bjöd både på sig själva och kloka råd! 

Vädret är fortfarande fantastiskt och en hel del bad och lek har de också hunnit med. Kick-off på 

Idskär slår alla konferenshotell med råge! 

I kväll ska dock lägesrapport avläggas om hur det går med affärsidéerna så det arbetas en hel del på 

bryggor och klippor också… Ett UF-år går fort så det gäller att komma igång! 

Ha det så bra där hemma så hörs vi i morgondagens logg! 

Mona 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 


