Logg från Idskår
Datum: 17 Maj 2021
Loggskrivare, elev: Carl-Johan ”Calle” och Linn
Loggskrivare, personal: Jan Östman
Dagens ämne: Säkerhet 101
Väder: Klart som korvspad

Elevlogg:
Idag kom vi hit till Idskär med Petsamo, det var trångt med 30 elever och packningen. Innan vi kom
hit testade vi 6 timmars överlevnadsdräkterna. Dom läckte förvånansvärt mycket. Efter en fabulös
lunch hos Hamnkrogen som bestod av en utskällning och korv begav vi oss med destination Idskär.
Väl på Idskär hade vi ett långt pass av säkerhetsteori med vår kära Petra. Vi gick över vad som ska
hända när vi rökdyker men även mer generell säkerhet ombord ett fartyg. Sedan serverades det
panerad fisk med potäter, gröna ärter och en remouladsås som hade en stark touch av ättika.
Ytterligare ett pass med Petra inväntade oss efter middagen. Det var roligare då vi fick öva på att
använda brandsläckare och släcka den kära klasskamraten Tygis med hjälp av brandfilt.
I morgon väntas en rolig dag för båda grupperna. Ena ska till Rindö där dom ska släcka bränder,
medan den andre ska ta bottenhugg med Petsamo.
Vi säger god natt för oss och nu inväntas en god natts sömn.
Jan Östman har varit så snäll och tittat till oss under dagens aktiviteter.

Personallogg
Vi är tillbaka på Idskär, med samma elever. De har dock växt upp en del under året, så känslan är lite
annorlunda än sist. Alla känner ju varandra på ett annat sätt. Sedan är det också lite känsla av
vårutsläppet av kor på grönbete. Alla är glada att kunna vara tillsammans igen och umgås.
Det kommer att bli långa dagar, med lektioner fram till 21- eller 22-tiden, så förhoppningsvis kommer
alla att gå och lägga sig vit en rimlig tid – man kan ju alltid önska
Vedbrasan är tänd i bastun och det är flera stycken som nu, 21:16, har på sig badkläder och är på väg
att ta ett bad.
Hälsningar ifrån Norra Idskär
Jan

