
Logg frå n Idskå r  

Datum: 2021-09-01 

Elevloggare: My Höggren & Henrik Magnusson 

Personalloggare:  Mona Svensson & Martin Vidhall 

Väder: Mulet men uppklarnande 

 
 

Elevlogg:  
Hej, My och Henrik här! 

Idag anlände vi till Idskär för att sparka i gång UF-resan i Fe19. Vi började dagen i skolan med 

marknadsföring och begav oss sedan ut till Idskär efter l lunch Under dagen har vi till största delen 

suttit i våra UF-grupper och brainstormat företagsidéer.  

 

 

Efter en lång dag bjöds det på hamburgermiddag av kockarna Henrik & co. Framåt kvällen kom det 

även korta skurar, men det har nu klarnat upp och vi är fullt redo för musikquiz och bastubad. 

Imorgon kommer vi fortsätta men UF-arbetet innan vi på eftermiddagen beger oss hem mot vår kära 

skola. Det blir en kort, men mycket mysig vistelse här på Idskär och vi ser fram emot ett bra UF-år! 

Simma lugnt       

//My och Henrik  



 

 

Personallogg: 
I strålande sol lämnade vi Stocksund med en glad FE19-klass ombord på Tranholmen för en av 

ekonomiprogrammets höjdpunkter – UF kick-off på Idskär. 

Nu äntligen ska alla kunskaper i företagande och entreprenörskap kokas ihop till en vinnande 

affärsidé! Martin och jag ser verkligen fram emot roliga och kreativa diskussioner      

Middagen avslutad – det knåpas på musikquiz och Emma tänder just bastun (det kan behövas för det 

är inte supervarmt i vattnet…).  

Och medan sängar bäddas och disken fixas fortsätter diskussionerna kring affärsidéer. Galna idéer 

blandas med mindre galna och några helt klart genomförbara och intressanta. 

Att lämna skolan och vardagen för den sköna och rogivande miljön på Idskär gör helt klart något med 

kreativiteten och fokuset så vi är helt trygga med att vi kommer åka härifrån imorgon med 8 UF-

företag som lämnat startblocken med sitt företagande. 

Och som den fantastiska klass och vana Marina läroverkare de är, flyter matlagning, disk och 

städsysslor på utan att vi behöver påminna. Kekke och Kippe verkar nöjda med oss so far       Men än 

är kvällen ung så något bus hinner de säkert hitta på….eller så gör Martin och jag det! 

Ha en fin kväll alla! 

Mona & Martin 

 



 

 



 


