
Logg frå n Norrå Idskå r 

Datum: 27 aug 2019 

Loggskrivare: Filip och Kaspar 

Dagens ämne: Fek och LedOrg 

Väder: Sol 

 

Elevlogg:  

Idag är andra dagen på Idskär för oss i FE19.  Dagen började med att vi fick två nya tillskott till 

klassen: Ebba och Anton. 

Första lektionen gick främst ut på att repetera vad vi lärde oss igår, men också några begrepp och 

modeller. Efter denna lektion fick vi tid till att arbeta med våra projekt, men också handledning. Det 

finslipades presentationer eller fortsattes med schemaläggning eller budgetplaner.  Man hade också 

tid till att bada, men tyvärr också laga mat och diska. Nu på kvällskvisten har vi förstått att bada 

kanske inte var så smart då grupperna nu är väldigt stressade efter kvällens förpresentationer. Vi får 

be till gudarna att allt faller på sin plats till imorgon. 

 

Personallogg: 

Fe19 mentorerna här igen med rykande färska nyheter från Norra Idskär! 

Solen har strålat hela dagen över, numer inte 30 utan 32 stycken, hårt arbetande ekonomielever. 

Japp, ni läste rätt – vi har fått två nya elever till klassen! 

Klockan 8 i morse hämtade Kekke, Ylva och Ivar upp Ebba och Anton i Vaxholm och lika snabbt som 

båten gick, lika snabbt var de installerade i stugor och igång som nya krafter i sina arbetsgrupper. 

Idag har fokus legat på eget arbete i gruppen varvat med handledning från lärarna för att vara klara 

att presentera en aktivitet för klassen ikväll och hela projektet imorgon förmiddag. 

Mitt på dagen fick alla grupper göra en hiss-pitch vilket de rodde i land med den äran! 

Men det har också funnits tid för paddelbräda och bad på kanske årets sista sommardagar. 

En fantastisk klass som visar både kreativitet och nytänk - kanske behövs POLSK (Planera, Organisera, 

Leda, Samordna, Kontrollera) utvecklas något men vi ju tid på oss. 

Under kvällen har eleverna presenterat teasers för sina event. Många var så genomtänkta och 

entreprenöriella att fröknarna blev både stolta och nöjda över målgruppsanpassningen. 

Imorgon kommer FE17 ut dvs vår avgångsklass ut till oss på Idskär. De ska introduceras till UF, men 

också få en chans att komma med utvecklande tips och råd till våra ettor. Det kommer bli spännande 

och lärorikt - särskilt som FE19 ska bjuda även dem på lunch.  



 

 



 

 

 

 

 



 


