Logg från Idskår
Datum: 30 augusti 2021
Loggskrivare, elev: Mio och Ruben
Loggskrivare, personal: Ylva och Anna
Dagens ämne: LedOrg och Sam
Väder: Sol, Sol och Sol

Elevlogg:
En fin morgon den 30/8 – 2021 så åkte en nästan helt komplett Fe21, taggade som bara den, ut till
Marina läroverkets ö Idskär. Förväntningarna var höga när Tranholmen droppade oss vid bryggan och
solen sken. Vi bar upp väskorna och hade en snabb introduktion samt en säkerhetsgenomgång.
Nästan direkt efter genomgången så drog lektionerna igång. Det började med en presentation av
eventprojektet. Efter det tog vi en kort lunchpaus. Det serverades utsökt panerad rödspätta tillagad
av några av våra kära klasskamrater. Efter lunchen så valde de flesta att ta ett dopp eller roa sig med
diverse vattenaktiviteter, såsom trampcykling och sup-paddling (förutom de stackarna som behövde
diska …)
Efter vattenaktiveter och allmänt häng så fortsatte lektionerna i en rasande fart. Vi delades upp halvklass och fick växla mellan Ylva och Anna. På ett av ledarskapspassen blev vi, i våra olika projektgrupper, tilldelade olika roller som vi sen behövde spela under vårt första möte. Det var kul, men gick
sådär för de allra flesta. Rollerna som att någon avbryter, byter ämne eller inte lyssnar gjorde att det
var svårt att komma fram till något på våra möten.
Efter det så åt vi en riktigt god vegetarisk pasta bolognese. Sen fick vi dagens längsta rast. Alla var
överlyckliga …. förutom diskgruppen. På kvällen fortsatte vi med en pedagogisk frågestund kring våra
projekt och slutligen lite efterlängtad teambuilding.
Nu har dagen nått sitt slut och vi sitter här och skriver LOGG medan resten bastar. Så vi slutar nu.
Hejdå.

Personallogg
Så var det dags för Idskär igen - med en ny etta! Det är alltid lika roligt att åka ut till Idskär, men det
blir lite extra när man åker ut med en klass för första gången. På något sätt blir man extra stolt över
att jobba på Marina läroverket. När Fe-programmet åker ut till Idskär är det oftast projekt i olika
former som gäller. Projekt som ställer krav på samarbete, kreativitet och planering. Så även denna
gång. Eleverna har fått i uppgift att skapa ett teambuildingsevent för utvalda målgrupper. Här handlar det att tänka grupprocesser, projektplaner och kommunikation. Vad är det som gör att vissa
grupper blir mer effektiva än andra? Vilken roll tas i en grupp? Är man inspiratören eller administra-

tören? Hur håller man ett konstruktivt möte? Vilka roller kan tas i möten som motverkar synergieffekten? Hur kan man tänka för att föra en ideologi in i framtiden?

Ni hör ju själva vilka superlektioner
vi haft idag och hur eleverna
utmanats på olika sätt. Det är så
roligt att vara en del av deras resa.
En lång dag avslutades med en
spagettitornstävling, efterstäd och
skönsång. Vi önskar ni kunde vara
med och höra klassen sjunga tillsammans ackompanjerade av
klassens trubadur: Idoljuryn skulle
ge många poäng tror vi
och Ylva

// Anna

