Logg från Älvå
Datum: 19/4
Elevloggare: Albin Crispien och Oscar Winge
Personalloggare: Martin
Position: Just nu utanför nordvästra Cornwall på väg mot Fowey
Planerat datum för att segla vidare: Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag den 21 april
Väder: Strålande sol med 4 m/s vind och relativt små dyningar

Elevlogg:
Idag lämnade vi Swansea för att fortsätta vår resa mot Fowey. Vi kastade loss från hamnen klockan
09 för att tajma tidvattnet ur kanalen efter slussen ut från hamnen. Avgången gick smidigt och
relativt snabbt utan några problem, tack vare vår kunniga besättning och låg pirataktivitet i området.
När vi väl kom ut till sjöss kom solen fram och bjöd på minnesvärda vyer och minnen tillsammans
med klassen och besättningen. Vinden från styrbord sida gjorde att folk förflyttade sig till babord där
man kunde njuta av värmande solstrålar och lä. Efter en stunds solande fick vi besök av glada delfiner
som hoppade vid båten och senare simmade längst båtens för.
Under studietimmen där de flesta fokuserade att arbeta på seglingsprojektet eller vidare sjöutbildning och piratstudier började det lukta gott från byssan. Det visade sig att Zainab var i full fart med
att baka till klassen. Vid klockan tre serverades morotskaka uppe på däck i det bekväma vädret vilket
bidrog till ett leende på allas läppar. Kombinationen av det söta och sura förgyllde vår dag på Älva
och kulinariskt berikade våra smaklökar och verkligen skapade en guldkant på vardagen.
Den skållande solen och förbrukandet av sjösjuketabletter resulterade i en genomgripande trötthet
för samtliga ombord. Därmed drog sig det flesta till hytterna för en kortare tupplur med fokus av att
bygga upp energi för resten av dagen. Klassen vaknade upp till en god middag där det serverades
kött och potatis. Efter var alla mätta och belåtna hade klassen en ytterligare studietimme klockan 7.
Nu på kvällen ser vi fram emot att titta på film (givetvis med pirattema) och njuta av den resterande
dagen.

Hej då Swansea!

Personallogg:
Hej alla där hemma,
Jag heter Martin och är tillsammans med Zainab mentor för FE20. Detta blir min första logg för den
här resan efter att jag anslutit i Swansea igår kväll. Det är alltid lika roligt att komma till Älva och
speciellt när jag nu får äran att segla tillsammans med FE20 och Zainab. Första intrycken är att det
råder en positiv inställning ombord och roligt att se hur de dagliga uppgifterna som städning, matlagning och disk mm blivit till naturliga rutinerna för eleverna som självgående genomförde morgonens städning innan det var dags att kasta loss.
Vi som sagt på väg mot Fowey. Detta blir tredje försöket att nå Fowey för min del. Vid första försöket
med FE17 gjorde dåligt väder samt en försenad bränsleleverans att vi fick hoppa över Fowey och året
efter satte Covid stopp för andra försöket. I Fowey ska vi besöka Eden Projects, ett gigantiskt växthus
uppbyggt mitt på engelska landsbygden med olika miljöer efter världens olika klimat. Eden är utifrån
vårt programs inriktning mot entreprenörskap ett bra exempel på hur entreprenörsanda kan bidra till
att skapa arbetstillfällen på landsbygden.
Under dagen har eleverna haft två studietimmar med tid för att studera förarintyg samt andra
skolämnen samt tid att arbeta med seglingsprojekten. I slutet på veckan är det dags för halvtidsredovisningar. Då ska grupperna ha gjort en första sammanställning av resultaten från sina undersökningar i Cork och Swansea. Dessutom är det sista dagarna som de har möjlighet att få handledning av
Zainab gällande hur man på bästa sätt upprättar grafer och diagram. Det gäller därför att på bästa
sätt ta tillvara på tiden. Detta var inte helt enkelt idag då det tär på energin att vara ute till sjöss.
Imorgon räknar vi dock med att alla har anpassat sig bättre till sjögången. Då kommer vi att ha handledningssamtal och stämma av om det finns frågor inför det avslutande arbetet med halvtidsredovisningarna.
Hälsningar
Martin

Kvällsvakten påbörjad och vi har sällskap av ”havets terrorister” som Kapten lite på skoj kallar fiskebåtar.

