
Logg frå n Idskå r 

Datum: 10/5-21 

Loggskrivare, elev: Ellen och Elsa 

Loggskrivare, personal: Marie & JW 

Dagens ämne: Seglingsprojekts introduktion 

Väder: Det regnade på förmiddagen och har blåst hela dagen. Nu på kvällen har det mojnat.  

 

Elevlogg:  
Klockan 11 anlände vi till Idskär, skolans egna ö. Vi började med att packa upp och bädda i fembädds-

stugorna. Medan vi packade upp började en av matgrupperna att laga lunch. Vid 12-tiden njöt vi av 

den utsökta panerade fisken tillsammans med kokt potatis och sås. Efter lunch startade vi upp det 

spännande seglingsprojektet vi ska ha i höst när vi ska segla med Älva. Marie och JW höll en informa-

tionsrik presentation med allt vi behöver veta inför seglingen. Vi är mycket taggade!  

Innan nästa lektion hade nästa matgrupp gjort äppelpaj med vaniljsås. Därefter hade vi en kommu-

nikationslektion. Sedan var det dags för middag. En annan matgrupp hade grillat hamburgare med 

potatisklyftor. Vi avslutade kvällen med rolig quiz om våra fantastiska lärare, Marie och JW. Nu ska vi 

hoppa i badet och basta! 

Ha det bäst!       

 

Personallogg 
Hej på Er! 

Så härligt att få vara tillbaka på Idskär igen! JW och jag är inkvarterade i storstugan som är nyrenove-

rad och såå fin. Som Elsa och Ellen skrev har vi introducerat seglingsprojektet för klassen. Vi har inte 

lagt så mycket fokus på att diskutera de ämnen som eleverna kommer att studera på seglingen, utan 

vi fokuserade på hur en dag på Älva kan vara, och hur den tänkta seglingsrutten ser ut. Många bra 

frågor fick vi både om sjösjuka, nattvakt och tvättmaskiner.   

Eleverna fick också jobba med sin kommunikationsuppgift som skall lämnas in på onsdag och i 

morgon förmiddag kommer det att bli matematik i båthuset hela förmiddagen.  

Maten har som vanligt varit fantastisk, Kippe och Kecke planerar och styr upp oss alla med fast och 

vänlig hand. Nu ska vi snart gå och se hur många som badar, jag glömde mina badkläder hemma 

(tack och lov) … 

Hälsningar 

Marie och JW 



 

 



 
Bastubad 


