
Logg från Älva  

Datum: 24/04/22 

Elevloggare: Elvira och Viktor  

Personalloggare:  Ylva 

Position: Påväg till Jersey 

Planerat datum för att segla vidare: … 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  - 25/04 15.30 

Väder: klart (lågtryck) 

Elevlogg: 

  

Hej loggen! 

Dagen började med löskokta ägg till frukost och fantastisk gröt! Efter frukosten var det dags för den 

dagliga städningen med lite härlig musik och det gick som vanligt superbra. Efter det var det dags att 

lämna Fowey för att bege sig till Jersey. Vi elever hjälptes åt med fendrar och annat som behövdes 

innan avresan. Kort därefter började vattenglas röra på sig och vi var snart ute på havet igen. Under 

dagen hade vi två förarintygslektioner som har berikat vår kunskap om svensk och internationell 

sjöfart. Vi har även själva utvärderat våra halvtidsredovisningar samt haft feedbacksamtal där vi även 

satt mål inför slutredovisningen. Höjdpunkten på dagen var när AIK vann mot DIF med 1–0. Då var 

det bara glada miner på båten      . Några grupper har haft handledningssamtal med Martin och Ylva 

inför slutet på seglingsprojektet. Efter det var det dags för middag. Det bjöds på en exceptionellt 

kulinariskt berikande potatisgratäng och fläskfilé som stimulerade smaklökarna och sinnet. Det var 

självklart en ämnesrik sallad på sidan av. Nu är klassen taggad på Ylvas kvällsaktivitet som är norsk 

karaoke. Vi ser framemot Martins solo.   

Nu ser vi fram emot att besöka lågskatteparadiset Jersey där vi kommer fortsätta samla in enkäter 

och jobba med seglingsprojektet och vidga våra kunskaper om marknadsekonominsfördelar.  

 

Lärarlogg: 

Så är jag äntligen tillbaka på Älva - dessutom fick jag mönstra på i Fowey - en liten pärla i Cornwall 

som bjuder på både pasties, vild natur och en nyfiken befolkning. I vanlig ordning är det full fart 

direkt! Det var verkligen bara att kliva rakt in i handledning, redovisningar och browniebak – 

kollegorna har gjort ett toppenjobb gällande dokumentering så det har varit enkelt att följa med från 

Sverige.  De åtta halvtidredovisningarna har lyft allt från attityder och köpbeslut till fryst mat och 



golfbollar. Det är alltid lika spännande och utvecklande att handleda vårt seglingsprojekt. Varje gång 

blir jag lika stolt och imponerad över elevernas förmåga att genomföra en vetenskaplig process. 

Imorse sa klassen hej då till Zainab och det blir stora skor att fylla- dock har vi sett både hammarhaj 

och delfiner: det är väl alltid en tröst?  

Den nya tiden på Älva inleds med norsk karaoke och lite samvaro- även om vi idag pratat en hel del 

om sömn: hur sömnbrist påverkar beslutsprocess så väl som kroppens förmåga att hantera kortisol 

och adrenalin.  Tror du att vi glömde Maslows behovstrappa? Så klart pratade vi om det med!  

Nu ska det sjungas! 

 

(Bilder kommer när vi har internet) 

 

 

 

 

 

 


