
Logg frå n Idskå r 

Datum:  28/9 2020  

Loggskrivare, elev:  Alfred Rentsch, Anton Rebas  

Loggskrivare, personal:   Mona och Ylva  

Dagens ämne:  Säkerhetsutbildning, Företagsekonomi med inslag av ledarskap.  

Väder:  Dimma på morgonen, soligt mitt på dagen, mulet mot eftermiddagen.  

 

Elevlogg:  
Det bar av ifrån Stocksund runt kl 8:30 och vi var framme på Idskär runt kl 09:45. Efter en snabb 

inkvartering och information från ö-fogden delades klassen upp i två grupper: den ena arbetade med 

säkerhetsutbildningen och andra arbetade med företagsekonomi. Lektionen var extremt inspire-

rande och lärorik; det var också välkommet med sol under lektionen. Kl 12:30 var det lunch: Pasta 

Carbonara. Efter lunchen bytte grupperna. 

Därefter började det praktiska momentet inom säkerhetsutbildningen då vi satte på oss överlevnads-

dräkter och hoppade i. Vi tränade att förflytta oss i olika formationer - samarbete på hög nivå. När 

det var klart var det dags för livräddning i badkläder i det kalla vattnet och sen så bastade vi i den då 

ljumna bastun. Efter middagen hade vi en mycket rolig och engagerande musikquiz som var kopplad 

till dagens undervisning och en liten påminnelse av gångna dagar.   

/ A och A 

 

Personallogg:  
Äntligen fick vi åka tillbaka till Idskär med FE19! Resan ut med Tranholmen blev extra trevlig eftersom 

det var våra tidigare elever som höll i rodret. Dagens upplägg var en duvning i teori om bidrags-

redovisning och ledarskap med resonemangsövningar på både bredden och djupet – för att inte tala 

om i flera led      . Viktig och användbar kunskap inför kommande examinationer såväl som framtid. 

Som kontrast fick alla varva ekonomiövningarna med de praktiska delarna av säkerhetsutbildningen 

inför vårens segling – HLR, livräddning och test av överlevnadsdräkter i vatten. Kul men kallt!  

Eftersom klassen knappt träffats på ett halvår har vi också ägnat tid åt FIRO-modellen och klassens 

gemensamma vision. Det är kul att se hur klassen trivs tillsammans och är glada att vara tillbaka i 

skolan och på Idskär. Och det är ju vi också! 

Säkerhetsutbildningen fortsätter imorgon då Kippe tar över med brandövningar. Parallellt presente-

rar de sina resonerande texter om bidragsredovisning och ledarskap. Vi hoppas på inspirerande och 

fördjupande diskussioner. 

Hemfärden är planerad till 14.00. 



 

 



 



 

 

 

 

 

 



 


