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Elevlogg: 
Hallå där! 

Idag var det riktigt kul!!!! Halva klassen lekte brandmän ute på Rindös brandfält och den andra 

halvan fick leva upp till sin roll av marinbiologer. De som var ute på brand fältet fick pröva på 

rökdykning och släcka bränder med brandslang samt brandsläckare. Det var riktigt varmt ska vi säga. 

Vi fick ha på oss flera lager av brandsäkra kläder och syretank och hjälm med radio. Den andra halvan 

ute på Petsamo fick göra bottenhugg och leta djur och växter i solen. Ute på Petsamo fick de också 

göra vattenprover som vi senare ska få ÄRAN att skriva en rapport om. På kvällen innan middagen så 

fick gruppen som var ute på Petsamo fortsätta med teori med bästa Petra. Våra egna lyxkockar 

grillade hamburgare och lagade potatis. Efter det fick grupp Petsamo göra HLR.   

Kvällen slutade med lite myyyyysigt regn och gott sällskap. Bra slut på sista kvällen! Tack o hej 

leverpastejj 

 

Personallogg: 
Hejsan! 

Idag har vi haft en underbar och solig dag till sjöss med den ena halvan av klassen som har fått göra 

bottenhugg medan den andra halvan var på Rindö och hade utbildning i rökdykning! På vår 

provtagningsbåt Petsamo har stämningen varit suverän idag, eleverna har varit glada men kanske 

inte så pigga. Men när det var provtagningsdags så hoppade dom till. På akterdäck skopade vi upp 

lera från botten, på ungefär 25m djup, och eleverna fick därefter spola igenom det med vatten och 

kolla efter allt intressant som vi har där nere. På fördäck tog vi vattenprover på olika djup, vi kollade 

även siktdjupet.  

Till slut när proverna var färdiga så tuffade vi hemåt! Även då var stämningen på topp och eleverna 

var hjälpsamma med både städning och förtöjning! På kvällstiden nu så spelas det spel och grillas 

hamburgare!  

Allt som allt en superbra dag! 

Tack för mig! 


