Logg från Idskår
Datum: 22/9-21
Loggskrivare, elev: Emelie Ullman, Helena Hvalgren
Loggskrivare, personal: Björn Hammarström
Dagens ämne: Logg och äventyr på Idskär
Väder: Soligt till att börja med. Lite moln fram på dagen och lite kyligt.

Elevlogg:
Hej!
Onsdagen började med en god frukost som lagades av grupp B2. Det serverades havregrynsgröt i
stora mängder samt yoghurt, egen bakat bröd från dagen innan och kaffe som vi fick höra var äckligt.
Sedan var det dags för städning och alla grupper fick varsitt område på ön.
Sedan började lektionerna och för oss i grupp B innebar det BiVat och det var vår första lektion i
BiVat och vi började nyckla organsismer från vår bottenundersökning på Grinda. Efter en tre timmars
lång lektion var det dags för lunch som grupp A stod för. På menyn stod Tocanita de Ciuperci med
polenta. Under lunchrasten var det dags för volleyboll och lite powernaps. Vi i grupp B behövde även
nyckla ännu mer arter innan det var dags för nästa lektion. Sedan tidigare har vi ritat ut rutter på sex
sjömil som går från Idskär och tillbaka, dessa körde vi på denna lektion medan grupp A hade en till
bottenundersökning fast här på Idskär.
Efter tre timmar av båtkörning, bottenundersökning och matlagning var det äntligen middag. Grupp
A hade i tre timmar kämpat för sin maträtt som var Jollof rice med rostade kikärtor, maten var ingen
riktig höjdare för den var väldigt kryddrik så vi fick ta in lite grekisk yoghurt som räddning. Nu var det
rast och volleyboll igen och vi körde tjejerna mot killarna och tjejerna vann såklart! Efter många
gånger av att bollen åkt ut från planen och börjat rulla ner mot vattnet, men blivit räddad hände det
till slut - bollen åkte ner i vattnet men kunde inte räddas från land för det var grönslick på klipporna
som gjorde det för halt. Efter många försök av att få in den till land åkte den bara mer och mer ut och
då kom Linus till räddning och simmade ut för att hämta den.
Klockan 19:30 var det lektion igen, grupp A och B hade BiVat och grupp C hade åkt iväg med Petsamo
på nattnavigering. Klockan 21:45 var det kvällsfika med bakat bröd sedan tidigare på dagen, o’boy
och maränger gjorda på kikärtsspad. Fram tills läggdags hade vi spakväll i stuga 15 (vår stuga) och
23:00 släcktes lamporna för sovdags.
Med vänliga hälsningar Helena och Emelie

Personallogg:
Hej!
Nu är det min tur att, som mentor, vara med våra härliga ungdomar.
Jag kom ut på morgonen idag i soligt väder och har under dagen sett hur eleverna lagar mat, bakar,
kör rib, nycklar diverse underliga smådjur samt identifierar fyrar och lysbojar under
mörkernavigering.
Stämningen är på topp och alla verkar trivas bra. Maten har enligt mig varit kanonbra fast jag hörde
lite rykten om en mindre lyckad gnocchi igår.
Nu är det lugnt klockan är snart 24 och de flesta sover, hoppas jag, efter en händelserik dag.
Hälsningar Björn

