Logg från Norrå Idskår
Datum: 25 september 2019
Elevloggare: Wilmer, Emil, Yousef
Lärarloggare: Jan
Ämne: BiVat
Väder: Soligt och ganska vindstilla

Elevlogg:
Tjena allihopa. Idag har vi haft mycket skoj. Det började med att jag (Yousef) åkte båt med de små
ribbarna där vi körde efter rutter som vi hade ritat ut på ett sjökort. Sedan var det lunch, det blev
pizza vilket va väldigt nice. Efter det hade jag middagslagning där jag och min grupp lagade kyckling
och potatis i ugnsform. Just nu sitter jag här och skriver denna text men ska snart ut på nattnavigering med Petsamo. Det kommer att bli kallt så jag får klä på mig ordentligt så att jag inte fryser men
det ska i alla fall bli spännande.
Tju brah Emil här med denna loggen. Vi i grupp B hade en bra stund på morgonen: frukosten va gjord
av vår splinter grupp B1. Vi hade yoghurt, gröt och annat som man har till frukost. Efter det va hela
grupp B och undersökte Idskär, sydvästra och norra delen av ön för vatten livet. Vi märkte att salthalten på Idskär var på 4.3 promille. Efter undersökningen så åt vi lunch och det va pizza - det var
gott. Efter det så körde vi ribb, hela grupp B skulle göra det. Jag (Emil) och min grupp på tre personer
åkte förbi Vaxholm med ribben. Efter det så åkte vi runt i mellanskärgården. Sen efter det så åkte vi
tillbaks precis i tid tills middagen. Efter middagen så skriver jag (Emil) loggen om min grupp som blir
skriven just nu alltså kl: 18:36. Senare så ska grupp B ha en ’underbar tid i bink’ vi få se vad som
händer då.
Tjena, nu är det Wilmer som skriver. Jag började dagen med att äta frukost som gjordes av gruppen
B2. Det serverades gröt och mackor vilket är det vanliga. Efter frukost fick min grupp (A gruppen)
göra lunchen och då blev det pizza vi skulle göra. Det var lite jobb som krävdes eftersom allt vi
behövde göra var att lägga på ingredienser på degen och sedan lägga in den i ugnen. Efter att ha
gjort lunchen skulle vi såklart äta den också och det blev mycket godare än vad jag först trodde att
det skulle vara.
När vi hade ätit upp var det dags för BiVat i tre timmar vilket jag inte tyckte var superkul men det
rullade ändå på. Väl klara med det så fick vi gå och äta middag då det blev potatis med kyckling som
gjordes av C-gruppen. Olyckligtvis blev kycklingen torr och potatisen hård så det var inget vidare gott.
Men nu ska jag ha lite mer biologi vilket kommer bli superkul förhoppningsvis.

Personallogg:
Hej alla! Som ni kan se av ovanstående så är måltiderna viktiga höjdpunkter på dagen. Susanne gör
ett toppenjobb med eleverna som alltid producerar över förväntan, dvs vad eleverna själva förväntar
sig göra. MB19a är en jättetrevlig klass, där alla kommer överens väldigt bra och alla verkar trivas.
Marinbiologiundersökningarna, som jag håller i, går väldigt bra där alla är med och hjälper till.
Viktor har varit med oss till och med idag, när han åkte tillbaka på eftermiddagen. Han har varit med
på undersökningarna och pratat med elever och stöttat med idéer och förslag – djupt inne tror jag
han börjar ifrågasätta om han inte skulle ha valt marinbiologi istället för språk som sina ämnen. Han
har i alla fall haft roligt och vi har fungerat som ett jättebra team. Som vanligt är eleverna engagerade
och fullt sysselsatta under större delen av dagen. Vi börjar dock inte förrän kl. 09.00 och de har en
lång, 2-timmars, lunch och 2,5 timmar för middag mm., så det finns fortfarande tid för annat. Jag
skickar med lite bilder jag har tagit idag. Jag tar alltid mängder med bilder, som sedan blir tillgängliga
för eleverna att ladda hem ifrån Classrom, så de har lite minnen. Några av de trevligare bilderna ifrån
den här veckan hamnar också på väggen i korridoren på Pråmen för alla att se.
Ha en trevlig kväll

