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Elevloggare: Lou & Teodor 

Personalloggare:  Kerstin Månsson 

Position: Rögrund & Björkö 

Väder: Sol, enstaka moln och blåsigt 

 
 

Elevlogg:  
Dagen började klockan sju då Petsamo lade loss från Viksten. Då åt vi frukost och det bar av till 

Rögrund där vi träffade Lotten som hade hand om ett vandrarhem. Hon skickade ut oss på en 

20 minuters promenadslinga och vi stötte på både hinderbanor och krokodiler!  

 

Efter det lämnade vi ön och åkte mot Björkö. Under tiden åt vi gulaschsoppa med bröd till lunch. Där 

blev vi välkomnade av fiskaren Anders som berättade om sitt jobb. Senare var det några elever + 

Kerstin som köpte några av hans fina fiskar. 



När alla var nöjda bar det av till slutdestinationen för dagen, Mörtö-Bunsön. Lou och Teodor gjorde 

fina tilläggningar. Till middag blev det kycklingsfaitas, bad i regnet och lite sociala aktiviteter bland 

annat ”På spåret”. Nu varvar vi ner innan det är läggdags. 

 

 



 

 



 

 

Personallogg: 
Idag har vi haft en intensiv dag med två olika studiebesök. Vi började med ett besök på Rögrund. Det 

blåste ganska mycket så vi fick ta ribben in i omgångar, det gick bra trots lite slangkrångel. När alla väl 

var på plats berättade Lotten om hur det är att bo i skärgården, och om att driva ett vandrarhem. 

Därefter utforskades ön, och naturligtvis hälsade vi på Rögrunds berömda krokodil! 

  



Nästa besök var hos fiskaren Anders på Björkö. Där fick vi veta mycket om hur det är att vara fiskare 

idag, och dessutom fick eleverna se när han rensade lite fisk. Spännande! Vi fick också se både sutare 

och abborrar som förvaras i kassar i vattnet i väntan på att kunderna kommer ut i helgen.  

 

Även denna kväll blev trevlig med god mat, lite gemensamma aktiviteter och promenader på ön. Det 

är härligt att se att det finns glada och entusiastiska elever som anmäler sig frivilligt både till mat-

lagning och disk. 

 

 
 


