Logg från Idskår
Datum: 20/9–2021
Loggskrivare, elev: Agnes och Emma
Loggskrivare, personal: Per Granlund
Dagens ämne: Första dagen på Idskär
Väder: Molnigt

Elevlogg:
Dagen började med samling vid Petsamo
klockan 8. Därefter väntade en del packning
och stuvning innan avfärd mot Idskär. Under
resan dit var halva besättningen nere i
Petsamo och lyssnade på musik, medan
andra halvan körde ribbarna bakom. Väl
framme på idskär lastades maten av samt
ribbarna och hela besättningen fortsatte
mot Grinda.

Resan till Grinda var längre än väntat, men väl framme var vi redo för undersökning i och på land
med flera lager kläder. På Grinda skulle det utföras en marinbiologisk undersökning där några skulle i
vattnet och studera arter och andra sitta på land och skriva det som skreks ur vattnet. När alla var
iskalla och hungriga var det dags för hemfärd mot Idskär. På Idskär installerade alla sig i sina stugor
efter lite städning i Petsamo och efter det serverades det riktigt god hembakt pizza till middag.

När middagen var i magen var det
klassaktivitet som stod på schemat.
Vi rekommenderar inte att köra
flaggan i kolsvart mörker där
flaggorna är samma färg som det
mesta.
Under kvällen pluggade vissa och
några bastade innan det blev kvällsfika där det blev sång för Viktor, vår
matlagningslärare. Nu började dagen
gå mot sitt slut och alla var trötta
och redo för att gå i säng välförtjänt
efter en tuff och lång dag men
väldigt rolig dag.
Första dagen på Idskär var lär*orik
och mycket rolig och nu ser vi fram
emot en vecka på Idskär full av
båtåkning, nattnavigering, undersökningar, marinbiologi, matlagning
och en massa godisätande.

Hälften av Mb21b på Petsamos akterdäck, med övriga elever i RIB-båtar bakom.

Personallogg:
Mb21b samlades entusiastiska och glada vid Marina läroverkets kaj. Tappert hjälpte flera elever till
med att packa forskningsfartyget Petsamo fullt med våtdräkter, vadarstövlar och mycket annat för
att studera Östersjöns marina liv. Lika tappert hjälpte andra elever till med att packa maten för
veckan, som också kommer användas i kursen Matlagning. Detta är en av de tre kurser eleverna läser
på Idskär, de övriga är Fartygsbefäl och Biologi i vattensystem. Det är till Fartygsbefälskursen som
ribbåtarna som hälften av eleverna åkte med till Idskär ska användas, i navigations- och förtöjningsövningar.
Den marinbiologiska undersökning som nämns i elevloggen är en del av biologi i vattensystem, där
eleverna undersökte antalet arter längs en väl vald sträcka. Eleverna spenderar en stor del av vistelsen på Idskär med att identifiera arterna de hittat, och dra slutsatser om undersökningsplatsen.
Under undersökningen hördes glada utrop över halva Grinda om vilka arter som sågs i vattnet!
Kvällen avslutades med gemensam lek, denna kväll ”Capture the flag” i skymningen, alltså det
eleverna kallar ”flaggan”. Det blev en utmaning för båda lagen att hitta de andras flagga, men ett lag
gick slutligen segrande ur skärgårdsmörkret! Glada, mätta, och ganska trötta landade eleverna i
deras sängar, redo för nästa dag på Idskär.
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Mentor Per Granlund

