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Elevlogg:  
Tjaba! 

Idag var en bra sista dag här i Malmö, och imorgon bitti bär det av mot Karlskrona. Om väder och 

vind är på vår sida kommer vi äntligen få sätta segel☺ 

Dagen började med vaktlagsbyte och sedan de vanliga morgonrutinerna innehållande frukost av 

byssangänget, städning av hytter och däck samt eget arbete inom seglingsprojektet. En välförtjänad 

lunch serverades därefter innehållande rester från tidigare måltider, en riktig dunderlunch med 

andra ord. Efter detta blev det sjömanskap med Alva (vår lättmatros) och vi fick lära oss väjnings-

reglerna som gäller när man styr en båt. 

Därefter hade hurtiga Oliver arrangerat ett cirkelpass för idrott 2 inklusive övriga träningsgalningar 

(till och med Björn!) Sedan blev det en snabb dusch och mycket tvättande innan den riktig goda 

middagen: panerad fisk med potatis och remouladsås. Nu en (förhoppningsvis) god natts sömn innan 

det bär av mot Karlskrona! 

Trevlig kväll på er allesammans! 

//Ronja och Tilda ☺ 



 

Älva tryggt i hamn 

 

       

Personallogg:  
 

Dagen har vädermässigt gått från småregn och ganska varmt till uppehåll och ganska varmt – det 

känns som ganska typiskt novemberväder på västkusten. På dagens lektioner har eleverna fortsatt 

med seglingsprojektet, sammanställt enkäter och intervjuer, konstruerat diagram, försökt koppla 

tidigare forskning och teorier till sina resultat och förberett sig inför de delredovisningar som 

kommer att ske på torsdag i Karlskrona. Syftet med projektet är att eleverna ska lära sig kunna 

resonera vetenskapligt, med rätta termer, som ett led i att förbereda sig för först gymnasiearbetet i 

vår och i förlängningen för högskolestudier. Lättmatros-Alva har haft två lektioner i sjömansskap, i 

halvklass, bl a väjningsregler till sjöss. Meningen är att med hjälp av frivilliga kompletteringslektioner 

förbereda de elever som vill för examination för förarbeviset. Samt lära dem hur man seglar och 

hanterar en båt som Älva. 

Stämningen bland eleverna är väldigt positiv, trots att vi seglar i Sverige istället för Spanien och 

Marocko, och blir mer och mer begränsade av tilltagande covidrestriktioner, vilket innebär att 

studiebesök ställs in och restaurangbesök och kafébesök är förbjudet. Istället hänger vi alla mycket 

mer på båten och det har nog medfört en ännu starkare känsla av gemenskap.  



Imorgon kastar vi loss och väderprognoserna ser trevliga ut, ca 10-12 meter per sekund lite snett 

bakifrån, vilket betyder att vi kommer att kunna segla. Och även rulla! 

Lärar-Björn 

 

Avslutar vår tid i Malmö med ”Kanalbullar” Eftersom vi inte fick några i Engelska kanalen i år ;) 

 


