
Logg frå n Norrå Idskå r 

Datum:  16 september 2020  

Loggskrivare, elev:  Love, Lina, Elsa Och Elvira 

Loggskrivare, personal:  Petra Nyberg 

Dagens ämne:  Båtåka och matlagning 

Väder:  Blandat med både sol och växlande molnighet, med dimma på tidig morgon 

 

 

Elevlogg:  
Vi började dagen med normalt schema, där alla hade antingen BiVat, matlagning eller båtåka. På 

BiVat fortsatte vi med vår undersökning på Idskär, matlagningsgruppen stod för lunch och medan de 

jobbade i köket var den sista gruppen av klassen ute och åkte båt med Petra. I början av båtåkandet 

så var det kraftig dimma som sedan klarnade upp. Vi körde enligt våra färdigplanerade perfekta 

rutter och återvände sedan med nya erfarenheter inom båtkörning och navigering. Vi åt lunch som 

Elsa med grupp hade komponerat. 

Efter lunch följde den självklara rasten, där en del kortspel och fiske gjordes av blandade elever. 

Lektionen efter lunch för oss (Love, Lina och Elvira) var matlagning. Det gick i stort sett väldigt bra då 

vi hyfsat fort kunde lista ut vem som skulle göra vad, men disken var ju *host* kanske lite långdragen 

(i alla fall för Lina och Love :)) medan vi slet i köket så var Elsa i båthuset med Jan och hade BiVat.  

Sist men inte minst så hade C-gruppen (Elvira, Lina och Love) nattnavigering med Petsamo, det gick 

superbra för alla, eftersom alla redan är bra på att köra båt. Det är ju en självklarhet. Tyvärr under 

tilläggning så förlorades en fender.  

Skepp ohoj! 

 

Personallogg 
Hej! 

Allt är väl här på ön. Eleverna har under föraraintygslektionerna hemma fått planera en liten rutt som 

de kört här i området söder om Vaxholm, runt Idskär. Alla fick styra och navigera i sitt tempo. De 

flesta valde dock ett rätt högt tempo och klarade av det. Jag måste säga att de är modiga och 

duktiga. De kör runt här som om de aldrig gjort något annat. Några i klassen har heller inte gjort 

annat, medan några andra aldrig sett ett sjökort förut. Någon liten felkörning blev det kanske på 

något håll, men det gav istället den eleven möjlighet att lära sig hur man med hjälp av kursen kan 

kontrollera att man verkligen kört rätt och hen var nöjd över det. De har under dagarna här planerat 

ytterligare en rutt där de också fått lära sig hur man lägger ut kurser, dessa rutter skall de få styra och 



navigera efter i morgon. Eftermiddagens grupp fick erfara en ganska kylslagen tillvaro med rätt hård 

vind, men det var kul ändå. 

 

Alla tre grupper får mörkernavigera en kväll var ombord på Petsamo, vilken vi nyss avslutat. Nu har 

de fått en liten uppfattning om hur en fyrled fungerar med olika sektorer som löser av varandra för 

att visa vägen, samt hur man kan identifiera fyrar och lysbojar med hjälp av deras olika karaktärer. 

 

Hälsningar Petra Nyberg 

 

 

 

 


