Logg från Älvå
Datum: 7/10-2021
Personalloggare: Amanda, Arvid
Elevloggare: Maia, Julia
Väder: Soligt, nordlig vind 5 m/s, låg lång duning från nordväst, inga vågor (smulsjö)
Segelsättning: Ingen
Position: N 41 51.4 W 009 03.8
Fart: 8,4 knop
Temperatur: 21 grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: 14/10

Elevlogg:
Hej alla underbara loggläsare!
Idag började vi dagen som vanligt med att käka frukost och städa. Sedan var det dags för lektion där
vi fick videochatta med en klass från en skola i Santiago, Spanien. Vi fick möjligheten att göra några
intervjuer till våra seglingsprojekt och snacka med härliga människor.
Efter fyllde vi på båten med massa god frukt, mat och juice. Sedan gjorde vi båten redo för avgång
mot Las Palmas. Resten av dagen har vi solat på däck där vi alla har fått en rejäl kyss av solen.
Idag fyller Hilda 18 år och det firas med hemgjorda cupcakes och sång. En riktig härlig dag och
födelsedag för Hilda. Nu är vi påväg!!!!
Kramar, Maia och Julia

Personallogg:
Hej där hemma!
Nu är vi på väg söderöver med sikte på Gran Canaria. Nya lärare har klivit på i Vigo och ska numera
hålla ställningarna bland eleverna. Det är jag, Amanda, och Arvid. En rutinerad och en nybörjare. Vi
får bara följa med nu när eleverna är mitt uppe i sin resa och väl drillade i sina uppgifter. Utöver att
sköta skeppet ska eleverna även sköta sitt seglingsprojekt och dagen började med digitala intervjuer
med spanska tonåringar. Elevernas undersökningar kunde nu fyllas på med intressanta svar om
attityder och tankar kring så vida ämnen som synen på kvinnliga chefer, skillnader i barnuppfostran
och möjligheten till föräldraledighet.

Annars under dagen har båten fyllts på med mat, vatten och bränsle innan vi gled ut ur Vigo hamn
under eftermiddagen. Vi har fått se delfiner hoppa framför båten och en fin solnedgång. Jag försöker
nu skaffa mig ett par sjöben och vänja mig vid att inget någonsin står stilla medan vi flyter fram med
Portugals kust utmed babords sida.
Vänligen,
Amanda och Arvid

