Logg från Idskår
Datum: 28/9 2021
Loggskrivare, elev: Eskil
Loggskrivare, personal: Lasse
Dagens ämne: Marinbiologi, navigation, matlagning
Väder: Mestadels mulet, blåsigt, ca 12 grader

Elevlogg:
Dagen startade med en skapligt salt gröt och många onda blickar utgavs. Sedan satte vi i gång med
dagens uppgifter vilket började med städning av bland annat stugor och dass. Därefter började
dagens lektioner, några började med undersökning på Idskär och skriva på rapporten, i det 10
gradiga vattnet vandrade de runt och undersökte den på ytan ganska tråkiga botten med som i själva
verket var (typ) full av liv.
Samtidigt startade andra med maten. Idag stod det gnocchi med aubergine på menyn till lunch. Det
var hövligt svårt och själva kokningen var lite kinkig, men det gick bra och maten serverades mer eller
mindre i tid.
Efter att maten var käkad så byttes grupperna av och den nya matgruppen började igen. Denna gång
serverades det curry risgryta med kikärtor. Detta var gott och passade bra efter äventyr i det kalla
vattnet.
När alla hade käkat upp fick vi en paus från alla ansträngande lektioner och Victors (kocken) hårda
kökstjänst och veckans första nattnavigerings med Petsamo ska just börja.

Personallogg:
Hej där hemma!
Jag, Lasse, som är dagens loggare är en av klassens mentorer och lärare i marinbiologi. Ni har nog
inte kunnat undgå att läsa att vi har det bra här ute på Idskär. Ön är fantastisk och passar våra aktiviteter som handen i handsken. Veckan här ute ger eleverna mycket jobb i marinbiologi, navigation och
matlagning, det är ett tufft schema.
Det har bara gått två dagar av vår vistelse här men vi har redan hunnit med mycket. De flesta har
redan gjort båda sina bottenundersökningar. Vi fick finbesök av Briggen Tre Kronor som tutade och
seglade förbi idag. Ikväll blir det första turen med Petsamo, mörkernavigering via fyrar och radar,
spännande för de som åker.

Eleverna sköter allt alldeles utmärkt, de är intresserade av det de gör och allt fungerar så smidigt som
det bara kan. Jag är riktigt imponerad! Alla är med, ingen är utanför och det ska bli en fröjd att följa
klassen under tre år. Vi har trevligt, roligt, skrattar och umgås. Bättre kan man inte ha det.
På återhörande!
Lasse

