Logg från Älvå
Datum: 5/5
Elevloggare: Albin och Elias
Personalloggare: Ylva
Position: Brügges vackra hamn
Planerat datum för att segla vidare:
Beräknad ankomst till nästa hamn:
Väder: sol och moln i vanlig belgisk stil

Elevlogg:
Idag startade dagen tidigare än vanligt då bussen mot Bryssel avgick 08.30. Resan dit gick bra men
blev långdragen på grund av kilometerlånga köer. Väl i Bryssel började vi med att köpa med oss en
andra frukost och lyssnade på Region Stockholm och vi fick en djupare inblick i hur det funkar i
hjärtat av Europa. Därefter stundade ytterligare två föreläsningar som var givande i många olika
aspekter. Senare på eftermiddagen begav vi oss ut för att utforska Bryssel och utforska vad denna
levande stad hade att erbjuda. Vi besökte flera sevärdheter som bland annat Europaparlamentet och
Grand Place.
Efter en händelserik dag i charmiga Bryssel åkte vi slutligen tillbaka till båten. På båten möttes vi av
ett stort välkomnade av personalen i form av ett blåstest. Så klart klarade alla i klassen testet och det
var nu dags att packa in för hemresan. Det blev en sen middag men det var värt väntan eftersom
byssan bjöd på goda varma mackor. Kvällen slutade med fotbollsspelande och filmtittande.

Personallogg:
Näst sista dagen med Fe 20- solen skiner och det spelas Ted Gärdestad från mellaninredningen
medan eleverna packar. Handen på hjärtat så känns det lite vemodigt att skriva den sista lärarloggen
för året. Det har verkligen varit en ynnest att segla med FE 20; en klass som verkligen gjort sitt allt för
att skapa och bidra en hög nivå av KaSam (Känsla av sammanhang). Denna segling har bjudit på
många skratt och kloka insikter- men framför allt ser vi ett utvecklat jag- ledarskap i kombination
med en allt djupare insikt att det är ”no I in team”. Som grädde på moset är eleverna också grymma
på att reflektera och sätta ord och begrepp på både tankar och utveckling.
Nåja, ni vill säkert veta hur dagen i Bryssel varit. Som eleverna nämnt ovan har det varit en intensiv
dag med tidig start och långa bilköer, men väl värt det! Bryssel är en vacker och varierad stad som
bjuder på så mycket mer än politik, nätverkande och våfflor. I vanliga fall besöker vi alltid någon EUparlamentariker, men i år är parlamentet i Strasbourg just denna vecka. Istället besökte vi Region
Stockholm, Vinnova och Svenskt Näringsliv. Det blev tre olika, men intressanta studiebesök som gav
oss alla nya perspektiv på allt från innovationer till hur småföretagare kan påverkas av EU. Alla tre
instanserna har sannerligen tagit sig tid att bolla upplägg och idéer så besöken mötte verkligen en hel
del av kunskaperna som efterfrågas för ”Företagsekonomi- specialisering” som är huvudämnet vi
seglar med (så klart är Ledarskap och organisation med också). Om jag nu får vara lite jävig tror jag
nog dagens bästa var elevernas snabba pitchar av sina seglingsprojekt och de fördjupande frågor

eleverna ställde till de representanterna för de olika instanserna. Det var två synnerligen stolta
pedagoger som fick se och höra sina elever snabbt lägga ihop information från föredragande med
information från sina egna undersökningar och ställa frågor kring hur EU ska säkerställa att
hållbarhetskraven hålls även utanför Europa samt understöd för digitaliseringsprocessen för äldre.
Efter dessa tre besök delade vi upp oss. Några gick med snabba steg mot Parlamentarium, andra
begav sig till Grand Place och några sökte den godaste våfflan. Martin och jag valde en promenad i
parkerna och att börja spåna för nästa års segling… det bli ju så… så nya tankar är redan i gång i
tankesmedjan. Håll i hatten Fe 21!
Vem hittade den godaste våfflan? Ja, vad ska man säga… erfarenhet övervinner det mesta så det var
Martin och jag. Vi utgick från frågeställningen: Om vi skulle ha en waffle- van i Bryssel var skulle vi
placera den? Sedan den gjorde vi en enkel tillämpning av 4 p modellen ( Pris, Plats, Påverkan,
Produkt) därmed var den gula vanen funnen innan vi hann säga ”synergieffekt”.
Avslutningsvis vill jag tacka alla inblandade som bidragit till denna fantastiska resa. Vi ser framemot
nästa resa och nästa steg för Fe 20 är slutredovisningen. På måndag ses vi igen för en lektion i
Ledarskap och organisation. Nils Nilsson och jag är redo att imponeras av Fe 20!
Allt gott
Ylva

