
 
 
 

Logg frå n Idskå r 

Datum: 4 oktober 2021 

Loggskrivare, elev: Agnes och Lisa 

Loggskrivare, personal: Martin 

Dagens ämne: Företagsekonomi och Matematik 

Väder: Regn och moln 

 

Elevlogg:  
Hej alla, nu är vi här på Idskär för tredje gången för att förbereda oss för seglingen i vår. Dagen 

började med att vi samlades på skolan för att sedan åka ut mot Idskär. När vi kom fram så hade vi en 

aktivitet i små grupper där vi diskuterade eventuella dilemman som kan uppstå under seglingen 

ombord på Älva. Övningen gjorde att vi har fått mer information om hur det kommer att vara på 

båten under seglingen till våren.   

Därefter var det dags för lunch som lagades av några klasskompisar och det blev panerad fisk med 

kokt potatis. Sedan hade halva klassen matematik och andra halvan företagsekonomi. På efter-

middagen spelade stora delar av klassen en volleybollturnering för att därefter ha sista lektionen för 

dagen som återigen var halvklass matte och företagsekonomi. Till middag blev det hamburgare som 

var lite brända fast ändå jättegoda. Dagen avslutades med bastu, bad, karaoke och bakning. Dagen 

har således varit rolig och händelserik trots det tråkiga vädret.  

 
 

Personallogg: 
Hola todos, 

Då har det blivit dags för årets sista FE besök på Idskär innan säsongen 2021 går mot sitt slut. Den här 

gången är jag och Zainab här med vår mentorsklass FE20. Med till Idskär har vi våra ämnen 

Företagsekonomi och Matematik. Resans huvudsyfte är dock att svetsa samman klassen inför vårens 

segling. 

 

Dagen inleddes därför med en dilemmaövning som vi lärare hade satt samman utifrån våra erfaren-

heter från tidigare seglingar. Detta för att förbereda klassen på att såväl individens som gruppens 

humör kommer att gå upp och ned under den månadslånga seglingen. Efter en väl genomförd övning 

känner vi att klassen har tagit ett steg mot att mentalt förbereda sig inför en segling som kommer att 

bli fantastisk men samtidigt även innehålla utmaningar under resans gång. Efter dilemmaövningen 

varvades lektioner i halvklass med elevplanerade aktiviteter som en vollybollturnering. Kvällen av-

slutades med bakning samt en strålande karaokesession i båthuset. Länge ska ljudet eka på Idskär 

efter den arabiska folkdans som framfördes av klassen under ledning av Zainab och Linnea P. 

 

Imorgon fortsätter upptågen med femkamp innan det är dags att packa ihop och åka hem. 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


