
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-10-29 

Personalloggare:  Lärare Martin  

Elevloggare: Allen och Oliver 

Väder:  Strålande sol 

Position: Vueltas, La Gomera 

Temperatur:  24 grader 

Beräknad avgång till nästa hamn:  2021-10-31 

 

Elevlogg: 
Skepp o hoj alla landkrabbor, Allen och Oliver här, 

Klockan sju ringde klockan i vanlig ordning för hela besättningen, som samlades för en gemensam 

frukost. Efter en STABIL frukost och intensiv städning begav sig klassen vidare på ett äventyr i bergs-

topparna på La Gomera.  

Äventyret inleddes av den största taxibokningen i hela La Gomeras historia. Med hela klassen i alla 

öns taxibilar begav sig klassen upp för bergen på en minst sagt omtumlande taxiresa. Väl uppe på 

bergen började färden neråt. Vandringsleden som skulle tagit två timmar att gå, varade i stället i 

dryga tre och en halv timme. Men trots den jobbiga vandringsleden fick vi se saker få personer 

någonsin kommer att få se. Med en höjd på över 800 m kunde vi blicka ut över hela byn, hela ön och 

ända bort till vulkanutbrottet på La Palma. 

Efter att vi väntat in alla klasskamrater begav vi oss i samlad trupp mot det allt för efterlängtade 

badet. Till vår förvåning möttes vi dock inte av en vanlig strand, utan en svart strand – med sand så 

varm att man knappt kunde sätta fötterna i den. 

Ett hungrigt gäng sprang därefter tillbaka mot skeppet men fick först ett varmt välkomnande tillbaka 

ombord av Zainab som planerat in en två timmar lång mattelektion åt oss.   

Men nu, mätta och belåtna hälsar klass FE19 god natt till er där hemma!  - Allen och Oliver 

Personallogg: 
Hej alla därhemma, 

Martin som loggar igen. Efter att ha ankommit till La Gomera igår kväll var det dags för utflykt/ 

vandring (väl lämpad som slutuppgift i idrott 2) nedför toppen av La Merica till byn Vueltas där vi lagt 

till med Älva. Eftersom lokalbussen avgick redan klockan 8:00 valde vi alternativ två, taxi, för att ta 

oss upp till toppen. Gomeraborna visade upp en imponerande förmåga att med kort varsel få fram 

tillräckligt med taxibilar och chaufförer för att ta 32 elever samt två lärare upp till toppen. Vand-



ringen visade sig vara ansträngande, men samtliga elever genomförde och slutförde med gott mod. 

Belöningen i form av ett bad bidrog säkert. Möjligen kunde vi ha varit en smula mer tidseffektiva 

genom att ta mindre bilder på den strålande utsikten inledningsvis eftersom vi hade en strålande 

utsikt under hela vandringen. Utsikten var dock inte den enda behållningen under vandringens gång 

utan vi stötte till stor förtjusning på getter som lokalborna lät beta på den steniga marken i små 

hagar längs bergssluttningarna. 

Då vandringen tog något längre tid än beräknat fick vi organisera om i schemat. Vi hann med en 

timmes projektarbete innan middagen. Nu är det inte långt kvar till slutpresentationen där eleverna 

ska presentera en nulägesanalys för sitt svenska företag följt av ett råd: är det värt att gå vidare med 

en utförligare marknadsundersökning eller testlansering av företagets produkter/tjänster på 

Kanarieöarna? Efter det följde två timmar matte mellan 19-21. Själv hann jag då ta en kort promenad 

men åter vid 20:15 imponerades jag av det fokus som rådde trots sen timme efter en lång dags vand-

ring. Imorgon blir det fler lektioner då ska vi även hinna med fortsatt litteraturgranskning till elever-

nas gymnasiearbeten. I rådande stund pågår också planeringen inför morgondagens halloweenfest.  

 



 



 



 


