Logg från Idskår
Datum: 7/10-2021
Loggskrivare, elev: Anton, Fabian, Niklas
Loggskrivare, personal: Petra Nyberg
Dagens ämne: Säkerhet och lekt
Väder: Halvmulet, god sikt och svaga vindar

Elevlogg:
Hej!
Dagen började med en båtresa på Tranholmen ut till fantastiska Idskär. På plats väntade Kippe som
var redo att ge oss en genomgång om regler och ”bra att veta grejer” här på ön. Stugindelning
skedde och sedan gjorde vi i ordning dem för att slippa hålla på med det sent på kvällen. Vi hade en
timmes teorilektion med Petra om sjukvård.
När det var dags för lunch serverade köket panerad spätta med kokt potatis och remouladsås som
slank ner i magen väldigt snabbt. Efter ”lurren” blev det en till lektion med Petra om hur man överger
ett fartyg på det säkraste sättet och den ger vi 10/10 ”solasrattar”. Lite senare delade vi upp oss i två
grupper där ena hade HLR med Camilla och de andra var i vattnet och badade med överlevnadsdräkter.
Middagen närmade sig med stormsteg och det serverades hamburgare som var ännu mer uppskattade än fisken på lunchen. Efter middagen hade vi lite rast innan kvällsaktiviteten. Vi bytte roller i
grupperna som sista aktivitet för dagen innan det var dags för fritid innan läggdags.
Tack för visat intresse, simma lugnt!
Hälsningar Anton, Fabian och Niklas

Personallogg:
Hej!
Nu är vi på Idskär igen med en klass från Marina läroverket. Denna gång är det skolans marintekniska
linje som skall få sin säkerhetsutbildning.
Det dröjde inte länge, efter det att vi blivit ilandsatta på ön, förrän flytvästarna åkte på och diverse
små fartyg lämnade sina platser vid bryggorna. Det hör inte till vanligheten att eleverna direkt vid
ankomst får fritid, men denna gång var det fullt med vuxenelever från skolans nya YH-klass här och vi
lät dem arbeta klart ifred.

Det hör inte heller till vanligheterna att alla kommer i tid till lektionerna, men det tycker jag att MT21
hittills varit bra på, och det bästa är att ALLA i klassen är med!
Jag sitter vid datorn i stora huset och kurar skymning. Utanför ser jag elever springa mellan köket och
grillen. Folie och tång är bra att ha!
Teori, remouladsås, praktiska övningar, kanelbullar, bad, kaffe, panerad fisk, överlevnadsdräkter,
myror i brallor, kokta ärtor, små båtar, spring mellan stugor, lek, bastu och hamburgare. Allt i en salig
blandning, nåja; en viss struktur hade vi nog ändå, hände här på ön under denna dag.
Hälsningar Petra Nyberg

