
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-08-31 

Elevloggare: Bella 

Personalloggare:  Mikael 

Position:  Karlskrona hamn 

Planerat datum för att segla vidare: 2021-09-01 16:00 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Ankring vid Ven 2021-09-03 

Väder: Soligt, mestadels klart 

 
 

Elevlogg:  

Vi har verkligen fått en härlig avslutning på 

sommaren. Eftersom Älva låg vid kajen hela 

dagen har vi kunnat gå iland för att sträcka på 

benen. Vi har såklart även haft lektioner. 

Både i fysik och navigation. Samt flertalet 

iscensatta sjukvårdsövningar med vår fysik-

lärare Micke, som inom loppet av fyra och en 

halv timme lyckades skada sig allvarligt fem 

gånger. Med brännskador hit, och benskador 

dit. Men vi kan garantera att han åter-

hämtade sig otroligt snabbt efter varje gång. 

Sedan anslöt sig även vår engelsklärare 

Cathrine, som ska avlösa Micke innan vi 

lämnar Karlskrona. 

I dag har man nästan undrat om det är inter-

nationella hårdagen, med tanke på hur 

många klippningar vi haft samt hårfärgning. 

 
Till kvällen fick vi även en smarrig morotskaka 

lagad åt oss som strösslet på glassen. I natt 

blir det dags för den första vaktrotationen då 

Vaktlag 4 tar över Byssan och matlagningen. Händelserikt utan tvivel har det i alla fall varit 

På återseende, och säkerheten först hörrni! 

 



Personallogg: 
Sista loggen från mig för denna gång. Det har varit en spännande resa där jag som lärare har fått 

möjlighet att se eleverna i andra situationer än bara i mitt klassrum. Eleverna har växt otroligt mycket 

under denna vecka och kommer förmodligen växa ännu mer innan denna resa är slut. 

Under dessa dagar har jag lärt mig massa nya saker och fått se elever visa prov på andra färdigheter 

än bara de i mina ämnen. De har försökt vinna över mig i kortspel, ställt upp för varandra i vått och 

torrt, lagat otroligt god mat med både två och tre rätter. Nu hjälper de även varandra med nya 

frisyrer. Förhoppningsvis så slipper jag undan men kvällen är ännu ung. 

Allt gott  

//Mikael Lovén, Mentor för Mb20a 

 

 


