
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-09-07 

Elevloggare:  Gustav och Laura 

Personalloggare:  Överstyrman Sofia 

Position:  Nordkoster 

Planerat datum för att segla vidare: på morgonen 2021-09-09 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Smögen samma eftermiddag 

Väder:  Varmt och soligt 

 

 

Elevlogg:  
Hallå där ute i sofforna! 

 Dagen kickades igång med en graciös och härlig frukost från det nya vaktlaget. Efter frukosten blev vi 

introducerade till våra nya städområden, då det var vaktskiften inatt. När alla städområden blivit 

godkända hade vi lektioner, en marinbiologi- och en fartygsbefälslektion.  

Till lunch serverades en mycket krämig svamppasta som uppskattades enormt på båten. På efter-

middagen vandrade vi i väg till en strand på Nordkoster för att utföra en mjukbottenundersökning. 

På stranden möttes vi av eftermiddagsbrisen men alla höll humöret på topp. Vi tog upp lera och sand 

från botten för att leta reda på små krabater. När undersökningen kommit till sitt slut var många 

pigga på att ge sig ut och snorkla i det djupa havet. Vi vandrade sedan hem till Älva och åt en trevlig 

middag som bestod av pulled pork och diverse tillbehör. Ikväll nalkas fiske och bad samt en båttur 

med vår käre matros Tobbe, vi får hoppas att vi inte blir allt för blöta! 

Ha det gott// Laura och Gustav  

 

Personallogg:  
Hej Hopp! 

Idag har jag fått umgås med eleverna hela dagen. På förmiddagen hade jag lektion nummer två i 

lagar och regler. Jag måste erkänna att det kanske inte är den lektionen som är roligast för eleverna, 

men det är ganska kul som lärare att försöka förklara vad lagtexten egentligen innebär och ge 

exempel där det behövs.  

Efter lunchen fick jag följa med som lärare nummer två (tillika sjukvårdare om något skulle hända) 

när klassen skulle göra sin första mjukbottenundersökning. Det var kul att se hur hårt de alla 

arbetade under undersökningen. Så är inte alltid fallet men i den här klassen engagerade sig alla och 



jobbade hårt under några timmar. Det är kul att gå runt och titta på vad de får upp ur vattnet och 

även att strosa fritt och se vad man kan hitta på stranden. På vägen tillbaka till båten innan vi ens 

lämnat stranden hittade till exempel Stephanie en jätteliten (bebisstorlek) badsko.  

Nu är det lugnt i båten och jag och några andra i besättningen ska påbörja att titta på alla Marvel-

filmer i kronologisk ordning genom att titta på Captain America. 

Hoppas ni har det bra där hemma, här har vi det fint. 

/Sofia  

 

 



 

 



 


