
 
 
 

Logg frå n Idskå r 

Datum: 12 maj 2022 

Loggskrivare, elev: Alice L och Fabian 

Loggskrivare, personal:  Martin och Ylva 

Dagens ämne: Brand, FEk + LedOrg 

Väder:  Växlande molnighet, god sikt, blåsigt och lagom varmt. 

 

Elevlogg: 
Hallöj, 

På den andra dagen på Idskär så 

vaknade vi upp till otroliga storm-

byar som drog sig över vår lilla ö. 

Kl. 07.30 så stod frukosten serve-

rad på bordet i matsalen. Skol-

dagen startade med egen tid att 

planera inför vårt företags-

konsultenseminarium. I mitten av 

detta uppehåll så fick vi en 

genomgång om hur man släcker 

olika typer av bränder, men även 

hur man släcker en eld på en 

människa med hjälp av en brand-

filt. Detta som en del av vår säker-

hetsutbildning inför vår lång-

segling med Älva. 

Därefter fortsatte det fria 

seminariearbetet som slutade 

med en fantastisk lunch som 

bestod av panerad fisk med 

potäter, dansk remouladsås och 

gröna ärtor. Seminarierna tog 

därefter start tillsammans med 

våra konsulthandledare; Martin 

och Ylva. Samtalen höll på fram 

till middagen när en efter en kom 

ut ur salen lättade efter ett hårt, men kul arbetande. 

 



 
 
 
Till middag serverades nygrillade hamburgare tillsammans med tillbehör och glada miner. Middagen 

var en succé och vi tackar våra grillmästare för det. Snart så börjar kvällsaktiviteten med lek och skoj 

tillsammans med hela klassen, därefter så avslutas dagen med en Kahoot fylld till toppen med säker-

hetsfrågor med mera. 

Med blåsiga Hälsningar från Idskär :D 

 

Lärarlogg: 
Hej! 

Här är avlösning i kunskapsfabriken - Petra åker hem efter en grym insats med sjösäkerhet och brand 

medan Martin är på väg hit för att vi tillsammans ska avrunda läsåret med det projekt vi kallar 

”Företagskonsulten”. Medan skiftbyte sker avslutar några lunchdisken till tonerna av Stayin’ alive 

(månne inspirerade av gårdagens HLR) , några förbereder seminarierna och några övar Heimlich- 

manöver lite extra. Själv har jag precis dammsugit  lite här och var, plockat rätt på några förvirrade 

tofflor och dammat: alltid lättare att slutstäda om man håller efter. 

Det är andra gången Fe 21 är här på ön och på något sätt blir det ett konkret kvitto, för både elever 

och oss pedagoger, på hur eleverna utvecklats både som individer och grupp.  Innan lunch resone-

rade vi tillsammans om hur deras expertis, såväl som tillit, påverkar individ, grupp och ledarskap. Vi 

lyfte också hur trygghet skapar grogrund för kreativitet. 

Så nu vill du säkert veta vad Företagskonsulten är för projekt och varför vi väljer att examinera i 

seminarieform? Den största fördelen med seminarieform är att det effektiva och utvecklande för 

lärandet. Vi bildar helt enkelt ny kunskap tillsammans, vilket möjliggör för eleverna att lära av 

varandra. Företagskonsulten är det årliga avslutningsprojektet för åk 1 i FE-programmet. I ett sam-

arbete mellan kurserna Företagsekonomi samt Ledarskap/Organisation får eleverna i uppdrag att 

välja ett företag som de besöker och intervjuar med syftet att kartlägga hur företaget i Företags-

ekonomi arbetar med marknadsföring, varumärke och hållbarhet samt i Ledarskap: organisations-

former, kultur och ledarstilar. Under dagens seminarier berördes bland annat kundsegment, kund-

relationer, organiska och byråkratiska organisationsformer, kommunikationsvägar samt centraliserat 

vs decentraliserat beslutsfattande. Speciellt intressant var insikter om kopplingar mellan Företags-

ekonomi och Ledarskap. Vilket ledarskap är exempelvis det bästa för produktiva kundrelationer med 

personal som i alla väder bemöter kunderna på bästa sätt? Imorgon blir det fler seminarier följt av 

slutstädning där vi frågar oss om det blir ett nytt slutstädningsrekord. 

Innan detta ska priser för gårdagens musikquiz delas ut, några Kahoot spelas - och en spännande 

SM-final betittas. Segrande lags supportrar bjuder på fika --- det är sedan gammalt. Jag hoppas det är 

jag som bjuder! 

Full fart kort sagt! 

Tack för oss 

  



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 


