
Logg frå n Norrå Idskå r 

Datum:  24 augusti 2020 

Elevloggare:  Gösta 

Lärarloggare:  Martin  

Dagens ämnen:  FEK och LEO  

 

 

Elevlogg:  
Hallå alla läsare! 

Vi FE20 elever är här för första gången på Idskär. Vi har haft många lektioner om företagsekonomi 

och ledarskapsorganisation. Nu arbetar vi mot en presentation som vi ska ha på onsdag. Det funkar 

suveränt med matlagningsgrupperna och alla gör sitt arbete.  

Det är otroligt mycket nytt, här på Marina läroverket. Tex är det en speciell upplevelse att ha lektion 

klockan halv 8 på kvällen. Men det är roligt att gå på en sådan levande skola. På kvällen eldade vi 

igång bastun. Sedan satt vi och pratade om allt möjligt. Vilka vi är och vad vi gillar. Som klass har vi 

roligt tillsammans och en härlig sammanhållning och det har varit en riktigt trevlig resa. 

Gösta 

 

Lärarlogg: 
Hej alla! 

Då var vi åter ute på Idskär vilket gör oss lärare lite extra nöjda. Detta då vi inte kunde genomföra 

planerade Idskärsaktiviteter under våren på grund av Corona och den påtvingade distansundervis-

ningen. 

Den här gången är vi ute med vår nya klass FE20. Det var en förväntansfull klass som samlades utan-

för skolan i morse. Efter att båten lastats med mat och packning bar det iväg mot Idskär. 

Här blev eleverna indelade i arbetslag för att hjälpa till med matlagning, städning mm under vistel-

sen. I samma arbetslag genomför eleverna också ett projekt i de nya ämnena företagsekonomi och 

ledarskap. Resultatet ska presenteras på onsdag morgon innan hemfärd till Stocksund. 

Dagen har varit fullspäckad med lektioner och andra aktiviteter. Vi är samtliga imponerade av 

elevernas insatser och framförallt hur de tagit an sig de nya utmaningarna med att hjälpa till med 

matlagning och städning. En intensiv dag börjar nu lida mot sitt slut. Vi fick en fin solnedgång och 

eleverna avslutar nu dagen kvällen med bastu och bad innan det snart är dags för välbehövlig sömn 

för att orka med morgondagens utmaningar. 

Hälsningar Martin 



 

 


