
Logg frå n Idskå r 

Datum:  24 september 

Loggskrivare, elev:  Jacob & Arvid 

Loggskrivare, personal:  Petra Nyberg 

Dagens ämne:  Marinbiologi, matlagning och båtåka 

Väder:  Dimma, dis, sol och vindstilla, blev till regn och blåst senare på kvällen. 

 

Elevlogg: 
 

Hej, 

Idag när vi vaknade så var det väldigt dimmigt ute, men det stoppade inte oss från att ha både natt-

navigering och ribbåkning. Det blev pastasallad till lunch som grupp B1 och B2 lagade. A1 och A2 

lagade också väldigt goda halloumiburgare till middag. 

 

Idag har vi också gjort slutspurten på vår marinbiologirapport som har varit det stora målet hela den 

här veckan. Under veckan har vi fått uppleva allt ifrån lugnt och stillsamt i form av datorarbete till 

hektiskt arbete i köket och exkursioner i kallt vatten. Undersökningarna går ut på att jämföra 

organismerna runt Idskär med de som vi hittade på Grinda i måndags. 

 

Alla de mer ovanliga uppgifterna vi fått denna vecka har varit roliga och omväxlande i kontrast till det 

mer traditionella skolarbetet. Vi ser fram emot Idskärsveckan till våren. 

 

Hälsningar Jacob & Arvid 

 

         

Personallogg: 
Hej! 

Ytterligare en dag på Idskär går mot sitt slut. Att köra båt är något inte alla gymnasieelever får göra, 

men det får de vi har här. Varje elev har under veckan kört RIB 6 timmar och mörkernavigerat med 

Petsamo 2 timmar. Långa innehållsrika dagar har det varit och helgen är nog för många välkomnad. 

Trots den intensiva tillvaron känns det lite trist att lämna den vackra miljö vi vistas i här ute i skär-

gården. 

 

Denna vecka har vi fått uppleva flera olika väderförhållanden, sol och värme, regn och motvind och 

en riktigt tät dimma ackompanjerad av de stora färjornas lågfrekvenstutor som hörs på långt håll. 

Alla fartyg passerar ön och mistlurarna hörs under lång tid. Dagen fick alltså börja med en timmes 

manövrering vid hemmabryggorna på ön och vid 10-tiden hade dimman lättat så pass att vi vågade 

oss ut. I fjärran var det fortfarande disigt. Färden på plattvatten i morgonljus och dis blev en magisk 



upplevelse då vi drog ut för att navigera. Eleverna har själva planerat sina rutter med hjälp av 

transportörer och passare. Tiden de hade till förfogande var alltför begränsad, men alla lyckades få 

till de 15-20 sjömil per båt de hade i uppgift att rita ut i korten. Tidsbristen kanske gjorde att någon 

enstaka kontrakurs råkade läggas ut, men detta märkte de direkt av när de körde och som följd av 

detta fick de extra gratisträning i huvudräkning. Uppgiften var att lägga ut kurser, men att de så gott 

de hann med, även försöka få till bra girpunkter och styrmärken. Eleverna fick erfara hur girpunkten 

påverkar den planerade kursen, men de var förbluffande snabba med att korrigera till nya styr-

märken så att de ändå hamnade rätt. 

 

Eleverna har under veckan gjort ett strålande jobb, och jag önskar alla en trevlig helg och ett väl-

förtjänt fredagmys! 

 

Hälsningar Petra Nyberg 


