Logg från Norrå Idskår
Datum: 9/10 2019
Loggskrivare: Emil & Amanda
Personalloggare: Simon & Petra
Dagens ämne: Navigering & naturexkursioner
Väder: -

Elevlogg:
Idag uppvaknande vi från vår slummer i Vikstens ljuvliga famn. Dom fantastiska eleverna Emil, Leon,
Alma och Albin gick upp tidigt på morgonen för att fixa en storartad frukost till resten av MbVlol18
och besättningen på Viksten.
Efter frukosten började färden mot Björnö där vi hade i göromål att utföra en exekution. Väl framme
i Björnö tog vi oss av Viksten för att ta oss till Björnö strand. Då gjorde varje grupp iordning sin station
innan dom påbörjade exekutionen. Under exekutionen gick en i varje grupp ut i vattnet med vadarstövlar, vattenkikare och hov för att kolla antal organismer och levnadsförhållanden för dessa
organismer. När exekutionen var klar tog vi oss tillbaka till Viksten för att artbestämma alla de
organismer vi hittat.
Efter vi fått en underbar lunch av den fenomenala läraren Petra hade vi navigeringslektioner med
denne fenomenala lärare fick eleverna gå upp till bryggan för att navigera och styra båten. Då fick
även hälften av klassen navigera båten i mörker och som tur var gick vi inte på grund. Och dagen
avslutades på det tveklöst bästa sättet, en mysig filmkväll med klassen.
Drunkna i fred försök att inte låta för mycket för nu ska vi sova, vänliga hälsningar Emil och Amanda

Personallogg:
Hej!
Idag vill vi berömma elevernas insatser på bryggan, jätteduktiga både på dagen och i mörker. Vi har
ägnat delar av dagen i klassrummet åt att "refresha" kunskaper i att lägga ut positioner och lägga ut
kurser. I morgon fortsätter detta repetitionsarbete men med fokus på fart, tid och distans samt
bäringar, allt för att komma på banan inför seglingen på Älva och alla de lektioner som skall mynna
ut i ett kustskepparintyg.

Jag, Petra har även rensat
svamp tillsammans med
Benjamin. En gemytlig stund
med trevliga samtal om fiske
och svamp-plockning. Han
hade plockat dem på vägen till
förmiddagens exkursion.
Apropå exkursion så lämnar jag
över pennan till Simon, som får
beskriva strapatserna på
Björnö. Under tiden de var där
lagade jag lunch så jag har lite
dålig koll på detaljerna.
Men som tur är så har jag
(Simon) stenkoll på just den
delen efter som att jag var där!
Det som skedde idag var första
delen av en undersökning som
Mbv18 kommer att arbeta på
från och med nu och fram till Älva seglingen i november.
Planen är att göra två stycken exkursioner varav en skedde just idag! Exkursionen är en zonering som
görs på en mjukbotten. En zonering går till så att var grupp mäter upp en sträcka på ungefär 25 m
och sedan i jämna intervaller undersöker vilka organismer som går att finna. Detta kan vara allt från
sjögräs till olika fiskar mm. De flesta väljer då att starta ungefär i strandbrynet för att sedan med
vadarstövlar jobba sig längre ut i vattnet. Men just i dag så var det hela 9 grader i vattnet så vissa av
eleverna snabbade på arbetet genom att dra på sig snorkelutrustning och helt enkel undersöka
närmare med simfenorna på. Hursom så tror jag att vi ombord är överens om att det varit en helt
fantastisk dag men som nu lider mot sitt slut. Tack och hej för denna gången!
Mvh Simon och Petra

