Logg från Idskår
Datum: 1 juni
Loggskrivare, elev: Theo S och Elvira
Loggskrivare, personal: Ylva
Dagens ämne: Brand samt FEK och LedOrg
Väder: Sol och blåst

Elevlogg:
Hej!
Idag har vi vaknat till strålande sol och härlig värme. Det började med en god frukost med nybakade
goda bröd. Därefter stod det på schemat att göra olika brandövningar. Det vi gjorde var att släcka eld
på en docka med hjälp av en brandfilt. Vi släckte även en brand med hjälp av en koldioxidsläckare.
Det var kul, men lite läskigt. Det känns bra att öva och repetera så man känner sig lite tryggare. Vi har
fått göra en onlineutbildning innan och som ni säkert vet var det SÄK och HLR igår hela dagen.
De som inte gjorde brandövningar varvade med att genomföra seminarier med Ylva och Martin om
utvalda företag. Detta är ett projekt vi arbetar med ett ganska långt tag där vi intervjuat både
anställda och ledare för att utveckla våra kunskaper kring företagande. Det tog ungefär 1 timme och
efter det var man fri hela dagen utöver företagsutvärderingen- Det var skönt att kunna ligga i solen
och bli brun medan man arbetade på den. Nu har vi precis slutfört en jätterolig musikquiz som hela
klassen deltog i och utökade känslan av kasam i klassen. Innan vi ska gå och sova ska vi gå och basta
och sedan bada

hejdå

Personallogg
Hej!
Så fick man äntligen komma ut på Idskär igen- det kändes extra skönt att dricka det tidiga
morgonkaffet efter morgondoppet innan eleverna vaknar efter att ”ni-vet-vad” kom i vägen förra
våren och berövade oss på ett Idskär i försommarskrud. Precis som eleverna skrev igår är det alltid
skönt att komma ut igen på våren med den klass man varit här med på hösten. Eleverna är så mycket
mer hemtama samtidigt som det också blir ett kvitto på det gemensamma mål vi satte med klassen i
höstas. Konkret innebär det i år att allt ska flyta som en vårbäck och att gruppen i stort sett kan leda
sig själv - med stöd av oss om så behövs. Detta har uppfyllts med råge - friendly reminders om
assietter som ska tillbaka till köket och blöta badkläder hängs upp utan att vi ens behöver hämta
klädnypor och inte en enda missad tid!

Idag har Martin och jag suttit i seminarium hela dagen som slutprövning för FEK 1 men också en stor
del i ledarskap och organisationskursen som slutförs i åk 2. Det är alltid lika intressant att delta i ett
seminarium och ta del av elevernas utforskande av sin egen kunskap. De både fördjupar och breddar
sin kunskap och ställer frågor till varandra och oss lärare som verkligen utmanar både perspektiv och
kunskap. Begrepp som tidigare ansetts svåra rinner som små bäckar ut deras munnar och de kan lätt
se samband och konsekvenser. Det har varit hög nivå på diskussioner och samtal kring segmentering,
CSR, etiskt ledarskap och tvåfaktorsteorin. Har du tänkt på hur informell kommunikation kan påverka
och hur den kan utnyttjas på bästa sätt till företagets fördel? Om du har och vill ha lite mer input kan
FE 20 hjälpa till. Vi har precis, som traditionen påbjuder, avslutat med en musik quiz som vi i år
kryddat med att dansa ”Jerusalem challenge” och sångduell på Ted Gärdestad. Så klart handlade den
extra (så tight var det) utslagsfrågan om HLR. Vad står L för i L- ABCD?
Tack FE 20 för två toppendygn och all energi!
Allt gott!
Ylva

