
Logg frå n Norrå Idskå r 

Datum: 24 september 2019 

Elevloggare: Albert, Edith, Ronja 

Lärarloggare: Viktor 

Dagens ämne: Idskärs spännande äventyr del 2 

Väder: Soligt med växlande molnighet med grader mellan 4-13 grader 

 

 

 

Elevlogg:  
Tjoooo idag har vi gjort massa olika saker, jag (Edith) gick upp tidigt och lagade frukost till klassen. 

Sedan vart det ut på äventyr i ribbarna ut mot Vaxholm. Sen blev det lunch, och då gjorde jag (Albert) 

med min extraordinära grupp C, en väldigt god och smakrik lunch. Jag tycker personligen att riset 

blev väldigt bra. Efter alla hade ätit var det min uppgift att diska tillsammans med min grupp då vi 

hade gjort maten, vilket tog lite tid men var ganska lugnt. Efter lunch gjorde jag igen (Edith och 

grupp B) middag, det blev skönt häng i köket och många fina köttfärslimpor och brända kastruller. 

Humöret håller vi uppe ändå och nu ska jag kila på nattnavigering med Petsamo, över till Ronja.  

Tja, vi i grupp A började dagen med ett uppfriskande dopp, när vi skulle göra en fältundersökning. 

Alla badade inte men vi hade en modig soldat som vågade hoppa i det kalla vattnet, vi andra var 

antingen på land eller i vadarstövlarna. Vi hittade lite växtplankton, cyanobakterier och lite annat. 

Sedan fick vi Alberts delikata lunch. Vi fick lite vila, sen var det på med det varmaste vi hade med oss 

och ut med ribbarna. Vi fick köra hela vägen till Vaxholm och våra egna rutter vi hade gjort på nån 

lektion innan.  

Tja hörni, Abbe tillbaks igen (Albert), min början var rätt så normal och simpel. Åt god frukost, gick 

runt och fotade alla jätteobekvämt pga att nån sa att jag skulle göra det till loggen ☺, därefter så 

hade vi en ganska lugn lektion i matlagning där vi lagade lunchen. Därefter åt vi lunchen som vi hade 

lagat och därefter hade vi marinbiologi där vi hade fältstudie och vadade med vadarbyxor i vattnet. 

Dan fortsatte som vanligt och vi åt då middag där det blev köttfärslimpa med potatis/potatismos som 

också var väldigt smarrig. Efter middagen blev det rast och Valle bestämde sig för att ta ett dopp med 

kläderna på från en paddelboard.  

Nu finns det inte så mycket mer att skriva utan avslutar detta med att berätta att vi sak ha en till 

biologilektion medans lyxliraren Edith har nattnavigering  

Hare! 

 



Personallogg: 
Hej hej. Viktor här, klassens mentor och engelsklärare. Dagen började med en vacker soluppgång och 

en kopp te i väntan på att eleverna skulle vakna. Frukostlaget hade förberett en mycket god frukost 

och alla var mätta och glada när dagens aktiviteter startade. Jag har under dagen assisterat Jan och 

följt klassen på exkursioner i marinbiologi. Jag blev imponerad av hur ivrigt några elever tog på sig 

våtdräkter och simmade runt i jakt på tång och musslor. Det var också kul att se elevernas reflektion 

över hur man kan förbättra sin metod i undersökningen och arbeta mer systematiskt. När vi vadat 

och badat klart gick vi in för att närstudera fynden under lupp och mikroskop. 

Efter en god middag har eleverna haft en välförtjänt rast fram till halv åtta. Nu har en grupp gett sig 

ut bland fyrar och prickar för att nattnavigera, de andra arbetar flitigt med att jämföra sina 

undersökningar av Idskär och Grinda. 

Snart väntar kvällsfika, därefter en varm säng. 

Tack för denna gång.  



 


