Logg från Älvå
Datum: 4 december
Elevloggare: Emelie och Oskar Mbv19
Personalloggare: Markus Holmkvist
Position: Hamn Las Palmas
Planerat datum för att segla vidare: Måndag 6/12
Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife Tisdag 7/12
Väder: Soligt, 18 grader C

Elevlogg:
Dagen började med att vi åt frukost vid 07:30 och under frukosten så hade Sören sitt morgonprat då
vi gick igenom vad som skulle göras idag och imorgon. Direkt efter frukosten så hade vi städning fram
till 09:00. När städningen var klar så hade vi förtrogenhetsutbildning, då går man runt på olika
stationer på båten där olika i besättningen förklarade hur allt ser ut och vart allting finns ombord.
Senare så serverades det jättegod pasta och tomat-grejsimojs. Efter lunchen så fortsatte vi med
utbildningen. När det var klart la några av oss och sola uppe på däck, vi hade även en genomgång
med hur stalk a fish fungerar och det ska mbv20 göra imorgon. 17:30 så serverades det middag, det
blev kött och potatisblandning med bea och tsatsiki och sedan var det fritid för alla utom dem som
hade vakt.
Tack och hej leverpastej!

Personallogg:
Natten gick bra och alla fick välbehövlig sömn efter en lång resdag (torsdagen). Efter en god
frukostbuffé satte vi igång med den obligatoriska förtrogenhetsutbildning där både elever och lärare
lär sig allt möjligt om fartyget. Främst handlar det naturligtvis om säkerhet, men även om praktiska
detaljer och alla rutiner som drar igång direkt.
Efter det började vi lärare gå igenom de marinbiologiuppgifter som vi börjar med redan i morgon
söndag.
Innan middagen fick eleverna lite egen tid. Några gick och tittade på stan och några körde
träningspass osv. Till middag serverades rotgrönsaker i ugn med ugnsstekt kött. Nu stundar kvällen
övningar med vaktgång, förberedelser av snorkling eller egen tid.
En otroligt inspirerande arbetsmiljö för både lärare och elever.

Vi som utgör Älvas besättning på denna resa är:

I bakre raden från babord:
Catrin Palmqvist-Loukomies, andrestyrman
Catarina Nordlander, kock
Bengt Svensson, överstyrman
I främre raden från babord:
Max Holmén, lättmatros
Madeleine Johansson, lättmatros
Sören Engzell, befälhavare

