
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 23/4 

Elevloggare: Gösta & Svensson  

Personalloggare:  Zainab 

Position: Fowey river 

Planerat datum för att segla vidare: 24/4-22 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 25/04 

Väder: typiskt svenskt (typisk varmfront, gråmulet och sol ibland) 

 

Elevlogg:  
Tjena tjena alla närstående där hemma. Idag har vi haft en intensiv dag med klassen. Dagen började 

med en stressig frukost för att kunna hinna till vår buss till dagens utflykt, Eden project. Väl framme 

vid Eden Project så möttes vi av en växtlighet utan dess like. Eden projects mål är att både bevara och 

framhäva olika sorters klimat och växtligheter. Vi kunde besöka allt från Italiens olivträd till Kameruns 

mangoträd. Där vi också kunde känna på Afrikas tropiska klimat.  

Några av eleverna blev väldigt fascinerade av växtligheterna och både den ena och den andra 

kaktusen är nu på båten.  Kanske en ny tid av botanik väntar där hemma sen. När det väl var dags att 

lämna skogarna så åkte vi hem med samme säkra buss medan Zainab och två elever till åkte taxi.  

Väl framme på båten hade några av eleverna halvtidsredovisning av seglingsprojeketet som både var 

lärorikt och spännande. Efter 2 timmar när redovisningen var klar valde några av eleverna att åka en 

sista gång till den vackra staden Fowey. Där en sista promenad i det lilla solsken som fanns gynnade 

dom gott.  

Nu har vi avnjutit en riktig 5 stjärnig måltid. Vår kock Lars kom igår och har debuterat storstilat. Idag 

bjöds vi på Entrecote. (Vi vet inte hur man skriver accent på o:et trots att vi är uppvuxna i teknologins 

år). Till denna festmåltid bjöds det på morötter och potatis samt en riktigt god specialsås. Att 

konstatera är att Lars har stora skor att fylla efter Alva men han sparar ej på krutet.  

Nu ska vi umgås med våra kära klasskamrater och njuta av en sista kväll i Fowey.  

Hoppas ni har det bra där hemma.  

Med varma hälsningar Edvin Svensson och Gösta  



 
Några av Eden projects växthuskupoler. 

 

Personallogg: 

 
Hej alla där hemma,  

Nu har halva seglingsperioden gått och min tid ombord har kommit till sitt slut. Imorgon bitti 

mönstrar jag av Älva och åker hem igen. Jag lämnar klassen med en positiv, trevlig och glad stämning. 

I skrivande stund är ett par elever i byssan och bakar brownies, några sitter i salongen och spelar 

FIFA-turnering, någon elev sitter med besättningen och kocken och diskuterar derbyn. Utanför är det 

en magisk solnedgång, kvällen är kylig och mina kollegor sitter bredvid och sammanställer 

halvtidsomdömet av seglingsprojektet. Jag kommer att ta med mig många positiva minnen, mycket 

skratt och en längtan efter att få göra detta igen.  

Jag lämnar över stafettpinnen till mina kollegor Martin och Ylva som har flera spännande aktiviteter 

inplanerade i de kommande hamnarna. Ylva som har bott och arbetat i flera år i Brighton och Isle of 

Wight berikar FE-seglingarna med sina kunskaper om språk, kultur och traditioner. Martin som 

undervisar klassen i företagsekonomi har tillsammans med Ylva i uppdrag att finslipa och coacha 

seglingsprojektet till slutredovisningarna i Stocksund.  

 



 

Figur 1 - Eleverna gör sig redo för tendering och Ylva håller fast ribben när eleverna kliver ombord. 

 

Figur 2 - Eden Projects. 



 

Figur 3 - eleverna tyckte det var spännande att gå på hängbron i växthuset med regnskogsklimat. 



 

Figur 4 - Fadi stod för transporten idag till och från Älva - tendering. 
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