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Elevlogg:
Hej, vi är elever från MBV19 och är förstaårselever på Marina Läroverket. Vi är nu på Idskär som är
en ö, sydöst om Vaxholm. Nu utför vi ett program som heter Marinbiologi och matlagning då vi är ute
3 dagar på Idskär. På morgonen samlades MBV19 vid kajen 08:30 för att åka med Petsamo ut på
någonting som heter bottenhugg, då vi tar olika vattenprover. När vi hade gjort klart våra tester så
åkte vi med Petsamo till Idskär. Väl framme så byttes
vi av med MBV18 och 17. Efter inflyttning i stugorna
gick halva klassen och började laga middag, medans
de andra hade marinbiologi. När vi var mätta och
belåtna så hade vi samling med Ola, där vi gick igenom
morgondagen. Nu måste vi tyvärr avsluta och springa
ner till bastun!
// Ronja och Emelie E

Personallogg:
Hej!
I dag har MBV19 påbörjat tre dagar med marinbiologi,
matlagning och svenska. I morse åkte vi ut med
Petsamo och satte kurs mot Ingaröfjärden där vi tog
vattenprover och gjorde bottenhugg. Vi mäter
syrehalt, salthalt, siktdjup och näringshalt för att få en bild av hur det vattenkemiskt ser ut i
Östersjön. Med bottenhugget får eleverna se vilka organismer som vi kan hitta på botten och de får
lära sig att identifiera dem. Efter en hektisk dag med flera provtagningar styrde vi mot Idskär där
halva klassen fick påbörja den praktiska delen av matlagningskursen medan den andra halvan
började med sina marinbiologirapporter. Vi har sedan ätit en väldigt god middag, haft lite
kvällslektion och nu när mörkret lagt sig över Idskär avrundar eleverna dagen i bastun. I morgon
väntar mer rapportskrivning och matlagning och på torsdag blir det lite svenska med Franz. Många
kommer sova gott i natt.
Hälsningar: Ola Håkansson, utbildningsledare MBV

