
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 13/4 

Elevloggare: Emma P och Elvira   

Personalloggare:  Zainab  

Position: Horgans Quay, Cork 

Planerat datum för att segla vidare: 14 april 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  16 april 

Väder: Sol och moln med lite vind 

 

 

Elevlogg:  
Hej loggen! Idag vaknade vi först till en underbar frukost med soligt väder. När vi hade ätit klart 

började klassen storstäda hela båten. Kort därefter gick vi till tåget som tog oss till Fota Wildpark. Där 

fick vi en guide som föreläste om zoot för oss och sedan fick vi en rundtur. Studiebesöket slutade 

sedan med hamburgare och glass i det fina vädret. När vi åkte hem med tåget igen gick några till stan 

för att handla och fortsätta med seglingsprojektet. Andra åkte hem för att sola och vila. Efter det 

hade halva klassen lektion i förarintyg medan andra lagade mat och njöt av solen. Till middagen blev 

det ljuvlig kebabgryta med ris så alla är mätta och glada. Nu ska vi ha studietimme och efter det har 

vi fritid.  

 
Ett glatt gäng känner sig hemma på Zoo…  

 



 
Posering  

 

Personallogg:  
Ekonomiklasserna på Marina läroverket seglar som vanligt med kursen Företagsekonomi Speciali-

sering 100p som vi under seglingen kallar för seglingsprojektet. Eleverna arbetar i projektgrupper 

med att studera olika företagsekonomiska fenomen såsom internationell handel, olika företags-

former, produktlansering osv. Varje projektgrupp har ett företag hemma som delger eleverna ett 

område som projektgrupperna gör en komparativ studie där de samlar in data från de olika hamnar 

vi besöker. Ii Cork har eleverna upplevt en god samarbetsvilja bland lokalbefolkningen som de inter-

vjuar till sina studier. 

Förmiddagen idag har vi spenderat på en av Corks största turistattraktioner, Fota Wildlife Park. Vi 

introducerades till företagets verksamhet av Fotas utbildningschef, Fota är Corks största utbildnings-

instans för bland annat zoologer. Fotas främsta fokusområden är utbildning, forskning och bevarande 

av utrotningshotade arter. I presentationen fick vi ta del av företagets SWOT-analys och hur de 

utmärker sig från andra zoo i Irland. Det var även spännande för eleverna att se en av företags-

ekonomins främsta teorier i analys, de populära fyra P:na ur Fotas perspektiv. Efter föreläsningen fick 

klassen en rundtur bakom kulisserna, vi fick bland annat gå in till giraffernas stall och se hur djur-

skötarna förbereder mat för alla de olika djuren i parken. Det häftigaste med Fota var mötet med 

kängurur som gick fritt på parken. Varje dag har vi en studietimme ombord, då får eleverna arbeta 

fritt med valfritt ämne. Vi avlutade dagen med lite kvällssamvaro och några elever drog iväg till 

kiosken för att köpa snacks. Imorgon väntar avfärd från Cork och ett födelsedagskalas. 


