Logg från Idskår
Datum: 22/9-2020
Loggskrivare, elev: Tuva Kristensson & Stephanie Westerlund
Loggskrivare, personal: Linda Stenbäck (Lärare i marinbiologi)
Dagens ämne: Matlagning & Biologi i Vattenmiljöer 1
Väder: Sol!!

Elevlogg:
Dagen började med en god frukost klockan 07.25. Sedan var det städdags. Alla grupper fick olika
områden att städa och efter 45 minuter så var allt rent och fint. Efter det så var det dags för dagens
första lektion. Vår uppgift blev att laga lunch medan resten hade marinbiologi och båtåka med
ribbarna. Till lunch åt vi kassler med ananas och ris. Efter lunch så var det dags för nästa lektion vilket
var marinbiologi för oss. På lektionen nycklade vi alla arter som vi fått med oss från Grinda.
Matlagningsgruppen hade lagat kyckling och potatis i ugn, men när det var dags för efterrätt blev det
många sura miner då pajen innehöll 3 dl vaniljsocker istället för 3 msk. Efter middagen så var det en
intensiv volleybollmatch, som tjejerna såklart vann! Allra sista lektionen var nattnavigering med
Petsamo för en grupp och marinbiologi för de andra två. Dagen avslutades med kvällsfika och mys.
Efter det så var det läggdags. Tack å hej leverpastej!!!!

Personallogg
Hej!
Som marinbiologilärare så har jag fullt upp precis som eleverna. Elevernas uppgift är att skriva en
jämförande rapport om hur djur- och växtlivet ser ut i vattnet utanför Grinda och Idskär. De får lär sig
hur man utför en marinbiologiskundersökning och hur man presenterar sina resultat i tydliga tabeller
och diagram.
Idag har många elever för första gången använt sig av stereoluppar och med hjälp av dessa tittat på
de djur och alger de fick upp från Grinda. Det är rätt klurigt att artidentifiera organismerna (nyckla
som vi säger), men de jobbar flitigt på för att få ihop sina fynd i olika tabeller. De flesta av eleverna
verkar dock tycka att det är riktigt kul att titta på djuren för det är inte ofta man får chansen att
studera små vattenorganismer under lupp eller mikroskop.
En solig dag och en stjärnklar kväll här ute på Norra Idskär, härligt!

