
Logg frå n Idskå r 

Datum: 31 augusti 2021 

Loggskrivare, elev:  Evelin Jury, Ida Johansson, Filippa Olofsson 

Loggskrivare, personal: Ylva Brandt och Anna Krögerström  

Dagens ämne: Event Idskär 

Väder: Soligt, varmt och härligt 

 

Elevlogg: 
07:15 stod vi tjejer i Fe21 utanför stuga 16 och sjöng ”Ja må hon leva” för Julia S. Vi sjöng återigen för 

henne under frukosten när hela klassen var samlad. Majoriteten av oss drack kaffe för att åtminstone 

kunna hålla ögonen öppna under våra grupparbeten. De som avstod från kaffet ångrade sig snabbt 

och de som faktiskt drack en kopp undrade om det ens var koffein i kaffet. Hela förmiddagen spende-

rade vi i våra respektive projektgrupper och försökte förstå uppgiften Anna och Ylva gett oss in på. 

Till lunch serverades det utsökta köttbullar med en aning hårda makaroner med alldeles för mycket 

ketchup. Strax efter lunch skulle alla 6 grupper presentera sina otroligt inspirerande hisspitcher. Trots 

det fantastiska sommarvädret som vi haft tur med, har nog ingen haft tid att njuta av det på grund av 

allas hårda arbete och fokus. Den fritid vi fick innan middagen använde vi till att ladda upp energin 

igen inför kvällens roliga aktiviteter som vi elever själva har planerat. 

Tack vare våra grillproffs Ruben och Ruben (haha) blev vi serverade korv med diskuterbart bröd och 

potatis. En tredje födelsedagssång plågade vi Julia med i väntan på den fantastiska ”nybakade” kladd-

kakan. Kort efter kladdkakan var det dags för våra aktiviteter som drog upp stämningen drastiskt. De 

teambildande övningarna var allt ifrån ”Pang” till ”Tupp och höna”. Medan vi skriver detta på 

kontoret ser vi våra klasskompisar genom fönstret springa mot bastun. Det här är sista kvällen på vår 

första Idskärsresa, den har varit helt fantastisk! 

Tjarrå! 

 

Personallogg 
Dagen började med att bastubryggan bjöd in till morgondopp i solsken. Det lockade oss lärare men 

kanske inte så många andra här på vår ö. Under dagen har klassen arbetat i sina grupper. Ledarskaps-

kursen står för Hur vi gör; bygger upp ett projekt, tidsplan, att planen uppfyller syftet med uppgiften 

mm. Samhällskunskapen står för innehållet, alltså Vad det handlar om. Här parar vi ihop olika ideolo-

gier riktade till specifika målgrupper. Ganska knepigt när det gäller att exempelvis motivera unga 

kommunister att spara i aktier eller att öka intresset för nationalism hos unga feminister… Lurigt, 

klurigt och kanske ovant med en uppgift som kräver samarbete och tanke i flera led.  

  



Efter kvällens övningar med teambuilding, bastubad och sång är det dags för oss att försöka valla in 

hela gänget mot sovstugorna. Imorgon börjar dagen tidigt med redovisningar. Vi tror att det går bäst 

om man är hyggligt utvilad. 

Tack för en fin dag! 

Ylva och Anna 

 

 

Grupparbete 

 

 

På rad kommer de, alla stora båtar, som en vägg mellan öarna 



 

En av kvällens roliga lekar 

 

 

Nu hälsar vi god natt från vår fina ö 


