
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  27/2 

Elevloggare:  Villiam och Kristina 

Personalloggare:  Alva 

Position:  La Gomera, Valle Gran Rey 

Planerat datum för att segla vidare:  1/3 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  2/3 

Väder:  Soligt, lite moln, blåsigt och runt 18 grader. 

 

 

Elevlogg:  
Hejsan! 

Dagen började som vanligt med frukost samt morgonmöte, där vi fick reda på att filtret på våra 

watermakers hade täppt igen vilket gjorde att vi inte kunde producera vatten under natten. Detta 

innebar att det blev dusch- och tvätt förbud under dagen vilket det fortfarande är.  

Efter frukosten städade vi igenom båten innan lektionerna började. Innan lunchen hade vi lektioner i 

fartygsbefäl och till lunch blev det en god svampsoppa med tillbehör. Efter lunchen var det dags för 

lektioner igen med ytterligare lite fartygsbefäl och marinbiologi. På marinbiologin gjorde vi något 

som kallas för ”stalk a fish” där vi gick i väg till stranden för att studera hur en fisk beter sig i vattnet. 

När vi var klara med snorklingen gick vi tillbaka till båten för att leta fram vilken fisk vi studerat. Samt 

renskriva resultatet vi fick fram. Eftersom vi snart lägger loss mot nästa hamn och ska vandra 

imorgon kväll hade byssan sin tre rätters middag ikväll. Temat var historia och klädkoden var bonde. 

Det som serverades var klassiska svenska rätter bland annat wallenbergare som huvudrätt. Utöver 

detta har folk pluggat, gått till stan och vilat.  

Ha det gött och simma lugnt!  

// Villiam och Kristina  



 
En dag på stranden 
 

 
Stalk a fish 
 
 

Personallogg:  
Halloj där hemma! 

Idag har eleverna fått köra ”stalk a fish” vilket brukar vara riktigt kul. Syftet är delvis att titta på 

fiskars beteende och hur deras utseende är kopplat till deras ekologi. Men en stor del av syftet är 

faktiskt att eleverna ska få öva på att snorkla och samtidigt anteckna under vatten. De använder sig 

av en skrivplatta och en vanlig blyertspenna för att kunna göra detta.  



Det var rätt roligt att se när en massa elever bestämde sig för att stappla ner mot vattnet med sim-

fötterna på, vissa gick som clowner och andra backade ut. Själv stod jag mest och skrattade och 

undrade högt ”varför tar ni på er simfötterna uppe på stranden?”, svaren jag fick var ”för att varför 

inte”, ”för att det va roligt”, ”för att det ska vara extra svårt” och min favorit var ”jag tänkte inte på 

det och nu är de redan på”. Undersökningarna gick bra och de flesta blev snabbt klara, vissa snork-

lade vidare andra valde att sitta i solen och andra gick tillbaka till båten för att de tyckte det var lite 

kallt. 

Imorgon ska vi ut på en lång utflykt så nu ska det sovas! Ha det gott! 

 

 

Tema var ”historia på landet/ bonde” och fri tolkning till utklädnad 

 

 


