
Logg frå n Viksten 

Datum: 18/5-2021 

Elevloggare: Leo Winge och Carl Rodin Mannerstål 

Lärarloggare: Marie Nord 

Dagens ämne: Livräddning, Belbin och ledarskap 

Väder: Strålande med sol växlande cumulus humilis moln och 18 grader varmt(: 

 

Elevlogg:  
I stunden sitter vi i fören på vackra m/s Viksten, uret visar 20:46, våra välbejakade ögon skådar den 

fina kvällssolen som sätter sig över norra skärgårdens klippor. Denna lärorika dag har vi gått igenom 

ett antal moment som adderat kunskap till vår livräddningsutbildning. Vi började dagen med att för 

andra gången under detta läsår bada med livräddningsdräkter i halvklass, målet var att så fort som 

möjligt ta sig till fördäck/samlingsplats och ta på sig dräkterna. Sedan gjorde vi olika formationer och 

till slut tog oss upp i land igen. Efter det fick vi fritid och badade genom att hoppa från Viksten. Sedan 

övade vi sjukvård, det var kul och spännande! Sedan satte vi riktning mot Träsko Storö där vi nu 

spenderat resten av eftermiddagen/kvällen och avnjutit en mycket angenäm tacosmiddag på 

tacotisdagen. Nu ska vi röra oss ned till den inte så väl utrymmande hytten med en kraftig fukta och 

grov svettlukt. Vi hinner tyvärr inte skriva mer då de stränga läggdags-tiderna är väldigt stränga. 

God natt! 

Tack för oss, Calle och Leo 

 

Personallogg: 
Många solsvedda pannor och näsor kunde vi se nu ikväll efter en härlig dag som varit full av lektioner 

och aktiviteter. Vi måste hjälpa varandra med solskydd i morgon      . I detta nu står många och 

borstar tänderna vid relingen men lugnet har inte riktigt lagt sig ännu (det ska vara knäpptyst om 20 

minuter). 

På schemat idag har det varit lektioner i form av att vi pratat om Belbin och våra beteenden när vi 

samarbetar i grupp och eleverna har fått förbereda sig för seminarier som stundar onsdag/torsdag. 

Som Leo och Calle skrev har temat för dagen varit livräddning både på land och hav. Utöver de 

lektionerna har eleverna hållit i en frågesport om allt möjligt, även oss lärare och nu ikväll till fikat var 

det en svår (tyckte jag) musikquiz. Jag glömde nästan bort att berätta att många elever passade på 

att styra och navigera längs Husaröleden i dag. Nu måste jag skynda mig så jag hinner lägga mig då 

jag har 3 minuter på mig      

God natt! 

//Marie  



 

 



 



 



 

 



 

 


