
 
 
 

Logg frå n Idskå r 

Datum: 23/9-21 

Loggskrivare, elev: Fredrik Sanner och Rebecka Sjöberg 

Loggskrivare, personal: Viktor Bjerkander 

Dagens ämne: Logg och äventyr på Idskär  

Väder: Ösregn, på kvällen soligt 

 

 

Elevlogg:  
Hej allesammans!  

Idag var vår sista dag på Idskär. Några av oss startade dagen med ett morgondopp, vilket var väldigt 

uppfriskande och en toppenstart på dagen! Idag var dessutom den sista dagen för att lämna in 

rapporten som vi skrivit hela veckan under Marinbiologin. Alla var därmed väldigt upptagna med att 

skriva på den, men trots det hann vi med mängder av andra roliga aktiviteter.  

Vaktlag A hade nattnavigering och 

såg Karlavagnen och fick navigera 

efter fyrar i verkligheten för första 

gången. Vaktlag B och C genomförde 

dessutom sina bottenundersökningar 

på Idskär, vilket var väldigt kallt 

eftersom det regnade och blåste 

mycket under en stor del av dagen. 

Framåt kvällen fick vi ändå se en 

vacker sista solnedgång på Idskär som 

fint slut på våran fantastiska vecka 

tillsammans här.  

 

Personallogg: 
Hej! 

Jag heter Viktor och är ansvarig för 

matlagningskursen på MB-program-

met. Mitt mål med matlagningen på 

Idskär är att eleverna ska lära sig att 

planera och laga mat för stora sällskap. Jag vill även att vi ska arbeta för att minimera vår klimat-

påverkan, därför lagar vi vegetarisk hela veckan. 

 

 



 
 
 
Eleverna har lagat all mat från grunden och har fått prova många olika metoder och råvaror. Varje 

dag har det bakats. En grupp har gjort ost av mjölk, grädde och citron. En grupp har gjort pitabröd, en 

har bakat injera och en har gjort egen gnocchi. 

Veckan har flutit på bra och vi har varit mätta och belåtna varje kväll. Jag har varit i köket hela 

dagarna och har därför dålig koll på vad eleverna har gjort resten av dagarna. Alla elever har varit 

nöjda och glada, om än något kalla. 


