
 

 

Logg frå n Idskå r 

Datum: 2021-05-05 

Loggskrivare, elev: Laura och Emelie L 

Loggskrivare, personal: Krister Lundgren 

Dagens ämne: Biologi och sjösäkerhet 

Väder: Någon enstaka plusgrad. Riktigt hårda nordostliga vindar med snöblandat regn. Hua! 

 

 

Elevlogg: 
Dagen startade med en tidig frukost i regn och rusk, med nybakat bröd från Hilma. Mums! Därefter 

gick avgången med Petsamo för hela klassen. Grupp B släpptes av på Rindö för en händelserik dag på 

brandfältet, medan grupp A tog bottenhugg i stormväder.  

På brandfältet fick alla elever ett fullt larmställ och därefter utfördes ett antal olika övningar, bland 

annat rökdykning och släckande av eld. Vi provade även hälla vatten på brinnande olja, vilket slutade 

med ett moln av eld. Efter en lång dag hämtades vi av Petsamo och kördes hem till Idskär lite klokare 

än innan.  

Grupp A hade en lite annorlunda dag, på grund av väderomständigheterna fick positionen för prov-

tagningen (salinitet, klorofyll, bottenhugg mm) flyttas till en plats som var mindre utsatt för vind. Vi 

var hemma runt lunch och spenderade sedan dagen på ön med fritid, plugg och HLR-utbildning. 

Dagen avslutades med en god middag, som bestod av hamburgare som grillats på den nyinvigda 

grillen, en lektion och bastubad i regnet, plus en lite för tidig läggning. Imorgon väntar prov, städning 

och hemresa med blandade känslor. 

Godnatt från Emelie och Laura 

 

Personallogg 
Krister Lundgren här, driftansvarig för skolans ö Idskär. 

Efter lättade restriktioner och lite Corona-anpassning av rutinerna är det äntligen full fart med vår-

terminens skärgårdsverksamhet här på ön. Det känns väldigt kul. 

Under hela denna vecka genomgår de som är här sjösäkerhetsutbildningens olika delar i kombination 

med biologi och bottenhugg med Petsamo. Eleverna fixar dessutom mat och håller ordning på öns 

faciliteter och utrustning med ledning av oss på ön och lärare. 



 

 

Trots långa dagar i tufft väder så har frukostgruppen ändå dukat fram en toppenfrukost med 

hembakt bröd, gröt, kokta ägg och massa annat som syns på bilderna nedan. 

Skärgårdsvädret denna morgon är riktigt eländigt. Både måltider och utbildningsverksamheten 

genomförs ju till stor del utomhus så +5 grader, 15 m/s från nordost och snöblandat regn en stor del 

av dagen bjuder inte upp till bryggdans precis. Eleverna visar dock sina bästa sidor och jobbar på med 

de olika uppdragen med gott humör och positiv energi. Riktigt bra jobbat. Det blir grillkväll till middag 

och just nu har det mojnat och är uppehåll även om termometern fortfarande bara visar några få 

grader så verkar eleverna peppade på att grilla burgare. 

Igår kväll eldades den vedeldade bastun på ön rejält varm och jag räknar med att det blir på samma 

sätt i afton. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

Från brandfältet på Rindö. 



 

 

 

Elever spelar plump mellan lektionerna i båthuset i skydd från regn och rusk 


