
Logg frå n Norrå Idskå r 

Datum:  25 augusti 2020 

Elevloggare:  Emil Troedsson & Alfred Moberg 

Lärarloggare:  Zainab Marrakchi  

Dagens ämnen:  FEK och LEO  

 

 

 

Elevlogg:  
TJENARE ALLA LÄSARE! 

Detta är vår andra dag här på Idskär. Dagen började med att vi gick upp 7:30 för att äta frukost, en 

grupp var uppe betydligt tidigare för att laga den godaste äggröran ön har skådat genom tiderna. 

Gröten var helt okej… Efter den stadiga frukosten började det stressiga arbetet vi har fått, det 

jobbade vi med hela förmiddagen för att sedan äta lunch och fånga två abborrar som bägge låg runt 

12kg! (se bild) 

Efter lunchen skulle vi presentera våra hisspitchar. Efter detta var det fri lek fram tills middagen. 

Under den fria leker där man behövde jobba så fick alla gruppen handledning utav Ylva och Martin.  

Till middag blev det abborre! Efter middagen fick vi jobba vidare med projekten (det behövdes). Efter 

att vi jobbade så skulle varje grupp presentera en form av teaser till deras projekt. Det var det 

roligaste på hela dagen. Syftet med de flesta av lekarna var att få gruppen att samarbeta och bonda. 

Vi skrattade mest under Göstas kahoot och William aka sarres version av ”Simon säger”.  Nu ska vi 

arbeta vidare för att presentera hela projektet imorgon bitti.  

God natt  

Mvh 

Emil Troedsson a.k.a.  äggröremästaren och Alfred Moberg a.k.a. fiskmästaren som tog svensk 

abborre-rekord idag (se bild) 

 



 

Lärarlogg: 
Tjena tjena bloggen!  

Jag vill varna alla läsare för ”fake news” i elevloggen ovan, jag ska försöka klargöra vissa oklarheter. 

Abborrarna vägde inte mer än 200 gr och blev middag för en fiskare. Resten av sällskapet fick njuta 

av klassiska köttbullar med potatis à la Kekke.  

Eleverna arbetar under sin vistelse på Idskär med ämnesöverskridande projekt inom Ledarskap och 

Företagsekonomi och idag fick de presentera en kort sneak-peak av sin affärsidé som bygger på 

samarbeten kring problemlösning. De olika sex grupperna förberedde olika samarbetsövningar som 

kräver att eleverna samtalar med varandra men framförallt att lyssna och samarbeta. Det blev roligt, 

kreativt och uppskattat av klassen.  

Vi lärare reflekterar kontakt över hur elever uppfattar våra instruktioner och framförallt varför de 

uppfattas fel när vi säger de så många gånger, men att ”egen studietid” uppfattas av våra elever som 

”fri lek” kommer för evigt att förbli universums mest komplexa mysterium...  

Obs! Äggröran var helt ok! 

Vänligen  

Zainab a.k.a. sanningssägaren 



 


