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Väder:  Soligt med några moln 

 

Elevlogg: 
Idag var vår sista heldag ombord på Älva och det betyder STORSTÄDNING! 

Direkt efter frukost så åkte all packning ut ur hytterna, mobiler samlades in och städningen började. 

Våra vaktlag har alla ett tilldelat städområde och för oss i vaktlag C var det bara att börja skrubba 

däck medan andra inventerade mat, städartiklar och städade undan vartenda dammkorn ombord. En 

mindre rolig upptäckt som gjordes av 12-4 vakten var mjölbaggarna i havregrynen, men ingen skada 

skedd. 

 



 

Däck skrubbades, madrasser skakades överbord och små skrymslen torkades och massa mässing har 

blivit spegelblank till klockan 18, då vi äntligen fick ta en dusch ombord vårt skinande rena skepp. 

Dagen avslutades med en grymt god slutmiddag gjord av Byssanlaget. Mango, avokado och räk-

cocktail. Pokebowl med egenfiskad tonfisk och en himmelsk bananasplit, som slukades på minuter. 

Utklädseln för kvällen hade hippie-tema. 



 

Kvällen avslutades sen på bästa sätt med utdelning av Secret Santa-presenter, som många blev 

väldigt glada över. Så förflöt vår sista kväll på Teneriffa och ombord Älva för den här gången. 

Tack till alla treor för den här resan och till den fantastiska besättningen, ses om ett år igen! 

God Jul, Gott Nytt År och allt däremellan  

Daniel och Linn i MbV20 

 

Personallogg:  
Ibland glömmer man nästan bort att det mesta ombord även skall bedömas, men från ett lärar-

perspektiv är det nu som summeringen av resan verkligen är inne i ett intensivt stadium. Eleverna 

bedöms i APL matlagning, APL naturbruk, marinbiologi 2, marinbiologi 3, naturguidning 2 och natur-

guidning 3. Det blir en hel del att sammanfatta, rätta, grubbla över samt diskutera för att kunna ge en 

professionell bedömning. Ibland känns det jobbigt men oftast är det kul att göra eleverna upp-

märksamma på sina framsteg och sin resa mot gymnasieexamen. 

Att julen är nära märks nästan inte alls här. 20 grader varmt och en gassande sol gör avsaknaden av 

julkänsla högst påtaglig. Är det verkligen bara några dagar kvar till julbordet och julklapps-

utdelningen? Här i Spanien är det dock andra traditioner som gäller över jul. Bl.a. firas det stora 

jullotteriet (El Gordo) den 22:a december, en tradition som funnits med sedan 1812. En annan stor 

händelse inträffar den 6:e januari (Día de los Reyes Magos) då de tre vise männen anländer med 



julgåvor till folket. Ofta anländer Balthazar, Caspar och Melchior med båt eller ridande på något 

exotiskt djur såsom kamel. 

Sista kvällen märker man att eleverna ser fram mot att komma hem till nära och kära men det märks 

också en viss sorg i att detta fantastiska äventyr snart är till ända. 

Om mindre än fyra dagar sitter vi så åter och tittar på vår älskade Kalle och hans vänner. 

Natti natt. 

Magister Markus 

 

  


