
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-10-27 

Personalloggare:  Martin och Zainab 

Elevloggare:  Sonya, Henrik 

Väder:  Växlande molnighet med inslag av regn.  

Position: Santa Cruz, Teneriffa 

Temperatur:  23 grader 

Beräknad avgång till nästa hamn:  2021-10-28 

 

Elevlogg: 
Tjenare mannen, Sonya och Henrik här! Ny dag, nya lärare – Martin och Zainab har anlänt! För att 

hedra deras ankomst så bestämde sig Valenthino för att öppna frukosten med en gröt på golvet. 

Tabben ledde till gemensamt utbristande i skratt och alla hjälptes självklart åt att städa upp. Händel-

sen fick definitivt oss att vakna till på morgonkvisten. Dagen var igång! 

Innan klassen begav sig iväg på studiebesök, så vinkade vi hejdå till våra kära lärare Anna och Mona 

som flög tillbaka till kalla Sverige. Dagens utflykt var till INtech, ett företag med fokus på vetenskaplig 

teknologi. En spännande föreläsning med språksvårigheter, och en svettandes Martin som fick agera 

tolk. Därefter följde en rundtur på anläggningen som avslutades med presentutdelning. Vi tog oss 

därefter hem med spårvagnen och fick traska en bit igenom duggregnet. 

Väl tillbaka på Älva serverades Catharinas egna ärtsoppa med ljuvligt nybakat bröd. Med kistorna 

fyllda så fick vi besök av Yara från OlympioBoxes, ett statligt företag som hjälper Start-ups. Hon före-

läste om vikten av att anpassa produkten efter kunden, mycket intressant!  

Nu på eftermiddagen så har vi fått möjlighet att arbeta med antingen fikautmaningen, UF eller lik-

nande som behövs göras. Idag så har vi enats om att inte äta middag ombord, utan i stället så är 

planen att utforska stadens kulinariska utbud. Så nu ska vi vattenkamma håret och klä oss lite fint för 

att ta Santa Cruz med storm. 

Tjingeling badring! 

 

Personallogg: 
Hola todos, 

Nu är det Martin och Zainab som loggar. Vi är äntligen tillbaka på Älva efter två och ett halvt års 

pandemiuppehåll sedan vår senaste segling med FE17 våren 2019. Vi ser fram emot seglingen med 

FE19, den här gången med ett annorlunda pedagogiskt upplägg. Istället vårt normala seglingsprojekt 



(som klassen genomförde under vårens torrsegling) får vi nu möjligheten att handleda eleverna i 

kursen gymnasiearbete. Zainab har också med sig matematik 3 (där det väntar ett hemligt överrask-

ningsprov när eleverna minst anar;)) och Martin kommer att handleda i UF samt i det på seglingen 

medföljande nulägesanalysprojektet. Ett fullspäckat program med andra ord. 

Första steg inleddes med full fart. Ett studiebesök på företagsparken Intech väntade. Där fick vi lära 

oss mer om hur man på Kanarieöarna arbetar för att diversifiera sin ekonomi. Målsättningen är att 

minska turismberoendet för att satsa mer på forskning inom nanoteknik, astrofysik samt digitali-

sering. Efter det återvände vi till Älva för lunch och därefter fick vi besök från Yara som arbetar på 

Olympo Boxes, ett acceleratorprogram som hjälper entreprenörer med idéer att skala upp sina före-

tag. Vi fick bland annat lära oss om skillnaden mellan growth och scale up, samt begrepp som lean 

startup och minimal viable product. Ett intryck från dagen är att man på Kanarieöarna satsar stora 

resurser på entreprenörskap och företagande. Imorgon avgår vi tidigt klockan 6.00 mot Gomera.  

Tills sist: Mästerinstagrammaren Zainab är TILLBAKA. Det betyder att det från och med tidigare idag 

kommer att hända saker även på Älvas Instagramkonto (ts.alva). Följ oss där också. 

Mvh MV/ZMb 











 


