
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 12 december 

Elevloggare: Julieta och Matilda 

Personalloggare:  Markus 

Position: Förtöjda i Puerto Restinga 

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag den 14 december på morgonen 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Vueltas senare samma dag 

Väder:  Halvklart med lite vind 21 grader  

 

Elevlogg:  
Dagen började som vanligt kl. 7.15 med frukost och vidare till morgonstädningen. Dagen har varit 

fylld med spännande snorkling på andra sidan hamnen och även i en liten grotta. Byssalaget började 

med snorkling kl. 9-10 och då var det även fyllt med ofarliga brännmaneter vilket gjorde att några 

blev brända men inget farligt! Resten av klassen följde med på Irmeli, Elias och Edvins guidning vilket 

var väldigt roligt att se, vi fick smaka på en lokal bakelse som de hade bakat. Därefter hade alla ledigt 

till lunch som bestod utav pastasallad med kycklingklubbor. Efter en god lunch utförde mbv19 hård-

bottensundersökningar medan mbv20 snorklade på samma plats men denna gång inga bränn-

maneter, det fanns dock mycket fina färgglada fiskar och mycket krabbor på lavastenarna. Byssalaget 

hade även sin slutmiddag med tema PIRAT! Alla är nöjda med att äntligen vara i land även ifall vi är 

lite landsjuka.  

Syns snart i Sverige mina vänner! 

 

Personallogg: 
Nu har vi varit till sjöss i 10 dagar och eleverna sköter sig väldigt bra. Humöret går upp och ner, 

energi kommer och går, samarbeten fungerar ibland bättre och ibland sämre. Livet tills sjöss är som 

livet i stort. Dock ökar pressen på prestation och med det kommer också en strävan att alltid bli 

bättre – och det gäller på många olika områden. Häri ligger nog styrkan med att bedriva denna typ av 

studier i jämförelse med studier hemma i ett klassrum. När man som lärare frågar eleverna om vad 

de tycker om sina prestationer får man väldigt ärliga och reflekterande svar. Hmm vi slarvade med 

att städa så vi fick städa om och då blev vi sena till … och hann inte med det vi hade tänkt. Helt enkelt 

– vi lär oss av misstagen. 

Dagens höjdpunkter är som tidigare nämnts elevguidning i byn Restinga, följt av marinbiologiunder-

sökningar och snorkling. Vi har många fiskeintresserade elever ombord och vi får dagligen upp ett 

antal fiskar som vi snabbt artbestämmer både med latinskt namn, svenskt namn, engelskt namn och 

ofta även med spanskt namn.  

Slutmiddagen med pirattema blev uppskattad och i morgon väntar en bussresa runt ön där elever ur 

mbv20 håller i resa och guidningar.





 

 


