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Elevlogg: 
“Åh det regnar Å regnar, himlen är grååå….” - Lasse Stefanz. Lite så var vädret idag när vi vaknade och 

det har fortsatt vara såhär under hela dagen. Frukostbuffén var utom dess like, som alla andra 

måltider vi fått idag, och humöret var på topp (Not). Under morgonen fick vi gå igenom Immaterial-

rätt i den fina lokalen Båthuset. Efter en lång och tuff högläsningssession av de bästa lärarna Amanda 

och Anna fick vi en efterlängtad rast där Malte och Oliver fick varsin abborre. 

Till lunchen blev det den klassiska svenska husmanskosten Köttbullar med Potäter, gräddsås och 

lingonsylt, med efterrätt bönsallad. Sedan var det tillbaka till kneget igen med UF idéer som skulle 

spånas fram, vilket var så pass ansträngande att nästan halva klassen låg och sov när Amanda och 

Anna hade en sista genomgång innan middagen.  

Till middag stod grillkungarna Malte, Mauritz, Carl och jag vid grillen och grillade hamburgare, som till 

viss del var frysta men ändå fick en bra smak och satt fint i kaggen. Efter middagen återvände vi till 

det kära Båthuset och hade ett musikquiz som avslutning för kvällen. Det var väldigt skoj och UF-

grupperna orange och blå kom delad etta plats. Under tiden vi skriver detta så värms bastun upp och 

vi gör oss redo för att löka av oss, umgås och njuta av den sista kvällen på Idskär 2021.  

Tack och hej.   

 

Personallogg 
Det var ingen trängsel på bryggan i morse och morgondoppet var skönt. Nog har vi använt regnkläder 

till och från under hela dagen. Det klafsar i gräset. Men vad gör det, inne är torrt och vi har inte hört 

ett ljud av klagan från något håll. Nu är det kväll och det sjungs för fullt ute samtidigt som regnet har 

gjort comeback. 

Förutom att bekanta oss med immaterialrätt så har grupperna under dagen ”spånat” affärsidéer, 

diskuterat målgrupper, finansiering, rollfördelning mm. Det blir många frågor och vi ser fram emot 

ett spännande läsår tillsammans med LK20. 

 

Go kväll! 

 



 

Svanfamilj utanför lektionen i båthuset 

 

 

Älva passerar oss på väg mot årets äventyr 



 

Leo, Edvin, Ebba och Selma testar tankar kring affärsidéer 

 

 

Musikquiz i båthuset 

 


