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Elevlogg 
Idag är det Sixten och Mimmi som skriver loggen faktiskt. Dagen började i vanlig ordning med en 

stabil och god frukost. Efter den dagliga städningen, tog skolarbete upp stora delar av dagen. Många 

elever spenderade tiden på att finslipa sina affärsplaner efter den feedback vi fick efter våra hand-

ledningsmöten. 

Efter lunch började vandringen in mot staden för en stor del av klassen. Några begav sig mot köp-

centrumet och andra mot stadens alla gator.  Med en sak gemensamt:  nulägesanalysen, diverse 

intervjuer hit och dit med alla möjliga filurer. T.ex Mimmis grupp som intervjuade en del spanjorer 

men även tyskar om intresset för svensk ost.  De var också borta och kollade in det fina Operahuset. 

Tzatsiki, carne och sallad - det var dagens middag. Väldigt gott. Nu efter middagen väntar vi in Zainab 

och Martin som ska ansluta till Älva ikväll. Dessvärre innebär det att Mona och Anna lämnar oss 

imorgon. Men det ska självklart bli intressant att se hur det kommer gå att plugga matte i denna 

värme. Vi ska även påbörja våra gymnasiearbeten. 

Tack för oss, nu är det dags att fortsätta utforska Santa Cruz!  

P.S.  Många av duvorna vid KFC hade inga fötter…. 

 

Personallogg: 
Hej! Jag som skriver personallogg idag heter Vilma. Jag seglar nu min andra resa som lättmatros på 

Älva och har varit ombord sedan vi lämnade Malmö för en dryg månad sedan. Vanligtvis arbetar jag 

som färjematros runtom i nordeuropa men trivs bäst på segelfartyg som Älva! Jag gick själv på ett 

seglande gymnasium, västkustens motsvarighet till Marina läroverket, mer känt som Öckerö seglande 

gymnasieskola och jag tycker att det är fantastiskt att nu få arbeta på en sån här båt.  

Idag har vi haft lite växlande väder här i Santa Cruz, det har varit regn och solsken om vartannat, men 

passande nog har eleverna haft en dag med mycket fokus på studier. Regnet har alltså inte stört 



eleverna så mycket, däremot försvårade det en del underhållsarbete på däck. Målandet fick vi spara 

till senare och istället lades fokus på rengöring och annat som passade bättre i det varierande vädret. 

Vi har även tagit emot bunker under dagen, alltså tankat båten, som man ju behöver göra med jämna 

mellanrum. Annars har dagen flutit på som vanligt, eleverna har följt sina dagliga rutiner med städ-

ning och matlagning. Stämningen ombord är på topp och alla verkar uppskatta Santa Cruz. 

Som eleverna även nämnde i sin logg har vi idag välkomnat lärarna Zainab och Martin, det är alltid 

härligt med lite nytt folk, men självklart trist att tar farväl av Mona och Anna. 

Sammanfattningsvis har det alltså varit en rätt vanlig dag här ombord på Älva, god mat, god stämning 

och en bra blandning av jobb, studier och äventyr i land. 

Ha de gött! Vilma 

 
 



 

 



 


