Logg från Idskår
Datum: 20/4-22
Loggskrivare, elev: Martin Viksten, August Agild Sabelström
Loggskrivare, personal: Krister Lundgren
Dagens ämne: Brandövningar
Väder: Soligt

Elevlogg:
Hej kära logg!
Dagen började med en tidig uppstigning klockan 07.00, en sovmorgon för oss flesta. Efter en nyttig
och energirik frukost skulle vi påbörja vår resa mot Rindö där vi skulle vara på ett brandfält och ha
olika släckningsövningar med en äkta brandman från Täbys brandstation.
Ombord på båten Petsamo blev vi mer och mer fundersamma över hur dagen skulle se ut och hur
jobbigt det skulle vara. Men samtidigt så fylldes atmosfären med en viss längtan och spänning. När vi
steg i land på Rindö blev vi mötta av en f.d. militär, Lars. Som en gammal militär är han van vid en välarbetad struktur så de order han gav oss var något som han inte ville upprepa. Därefter gjorde vi en
drös med olika räddnings- och släckningsuppgifter vilket släckningsinstruktörerna gav oss bra feedback på.
Mot kvällskvisten lämnade vi brandfältet med blandade men mestadels positiva känslor och miner. Vi
blev därmed igen upphämtade av Petsamo med en snabb och fin tur hem till middagen.

Personallogg:
Hej där loggläsare. Krister, driftansvarig för verksamheten här på Idskär.
Jag arbetar också som brandman och har normalt brandkurser för skolans vuxenelever och andra sjömän men sedan i våras har jag också fått förmånen att utbilda skolans gymnasieelever i brandsäkerhetsutbildningen.
Gårdagen innehöll i huvudsak de teoretiska delarna, även om vi släckte lite bränder då också, men
idag gav vi oss av direkt efter frukost. Iväg mot brandfältet på Rindö i närheten av Idskär.
I en fartygsmodell uppbyggd av containrar i tre däck har eleverna fått pröva och öva sina teoretiska
kunskaper mer praktiskt. Under förmiddagen prövar vi ut rökdykarutrustningen och blir bekanta med
handhavandet och vänjer oss under enklare övningar hur det är att rökdyka och släcka bränder.

Så småningom får de söka igenom ett rökfyllt fartyg efter den försvunna ”kocken” som blivit kvar i
hytten efter branden. De får pröva att släcka en övertänd hytt med pulversläckare. Se hur olämpligt
det är att släcka oljebrand med vatten. Öva skyddstråle mot läckande gasol. Skumsläcka en vätskebrand och mot slutet av dagen går de med ganska gott självförtroende in i ”övertändningscontainern” där vi släpper ut gasol i vätskeform i taket och de får pröva att släcka ner en övertändning på egen hand. Även en brinnande bil hanns med att bekämpas.
Elever i den här åldern kan ibland tappa fokus men jag tycker de alla har varit fantastiska och verkligen närvarade. Det har varit väldigt kul att få följa dem från den lite oroliga förväntan i början till de
fina släckinsatserna de gjort under dagen. De har verkligen lärt sig en massa och även passat på att
ha roligt under tiden.
När jag sitter och skriver det här har vi varit tillbaka på ön en stund, ätit middag och nu hör jag glada
skratt och bad från bastun på andra sidan ön. God kväll.
Tack Mbv21 för några härliga dagar på Idskär (men vi ses ju i morgon också). /Kippe

