
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  5 november  

Elevloggare:  Johanna Granholm och Alva Ströhm 

Personalloggare:  Jan Wahlberg 

Position:  Karlskrona 

Planerat datum för att segla vidare:  Lördag 7 november 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  8 november 

Väder:  Mulet 

 

 

 

Elevlogg:  
Tjena loggen! 

Idag har det inte hänt så mycket, vi har genomfört vårat näst sista vaktlagsbyte och fortsatt som 

vanligt med morgonstädningen efter frukost och sedan var det dags för delredovisningar i vårt 

seglingsprojekt. Allas redovisningar har gått super duper bra och det ska vi fira med kakor som 

Johannorna bakar och filmmys. 

Till lunch fick vi kyckling mer ris (riktigt gott) och till middag serverades buffé med förra veckans 

delikata rester. Vi har även blivit bjudna på skönsång av kapten Stefan och läraren Janne (sååå 

vackert). Vi ser framemot morgondagen då vi ska ut på stan och på lagom avstånd fortsätta ragga 

folk till våra projekt.  

Tjingelling badring ses imorgon igen. 

 



 

Tre sorters kakor bjöds det på till kvällen       

 

Personallogg: 
Hej! 

Nu var man här igen, mottagandet med chokladbollar under gårdagskvällen följdes upp av en god 

frukost. Det är en trevlig stämning och elever som man inte träffade igår kväll gav mig ett varmt 

mottagande, känslan av det kommer bli en trevlig samvaro med eleverna och all personal här på Älva 

är så påtaglig. 

Direkt efter frukosten blev det redovisningar under hela förmiddagen och efter lunchen fortsatte 

eleverna med sina redovisningar. Helt plötsligt serveras det kvällsmat (vart tog dagen vägen?) följt av 

film och fotboll. Eleverna har kommit in i rutiner och det flyter på smidigt med allt det praktiska som 

eleverna utför utöver själva skolarbetet. Dom fixar även det där lilla extra som småkakor som gör 

detta skrivande till en liten dröm.  

Sov gott //Janne 



 

Vi smälter bra in bland museets fartyg då Älva är näst äldst av alla fartyg på museikajen  


