Logg från Idskår
Datum: 11 maj 2022
Loggskrivare, elev: Ruben L
Loggskrivare, personal: Petra Nyberg
Dagens ämne: Sjösäkerhet och HLR
Väder: Växlande molnighet, god sikt, ganska blåsigt och lagom varmt.

Elevlogg:
Halloj,
Här kommer Idskärsloggen för första dagen på Idskär med glada Fe21. Idag samlades alla på bryggan
med glatt humör och bra energi. Samtliga var peppade för att få återbesöka den väldigt omtyckta ön.
På Tranholmen spelade vi kort, snackade och umgicks. Vi plockade upp Petra och en elev och sen bar
det av i full fart mot Idskär. Väl framme på ön fick vi först en rutingenomgång med Kippe och efter
det fick alla gott om tid för att packa in, störa andra medan de packade in och njuta av det fina vårvädret. Efter vår väldigt långa slappstund höll Petra en kort genomgång om säkerhet på sjön och sen
serverades en utsökt pasta med vegetarisk köttfärssås. På eftermiddagen stod solen högt och det var
drag på ön. Vi delades upp i halvklass, ena fick bada i skolans minion-liknande, vattentäta och varma
torrdräkter och resten av klassen fick vara med Ylva på en spännande introduktion till HLR där vi
bland annat fick öva utförandet på uppblåsbara dockor. Det hela var väldigt roligt, båda delarna. Den
ena något roligare än den andra kanske - men båda lika nyttiga.
Nu på kvällen har vi fått avnjuta en god middag och nu ska vi gå och ta vara på den härliga, ljusa, vårkvällen, det goda sällskapet och lugnet här på ön.
Tack!

Lärarlogg:
Hej!
Här på Idskär prunkar grönskan. Vissa buskar och träd har fullt utvecklade löv, medan andra har
svällande knoppar vilka jag är säker på har slagit ut redan på måndag. Då får jag som lärare i bland
annat sjösäkerhet åka hit nästa gång. Genom fönstret här på kontoret kan jag se både gullviva,
mandelblom, kattfot och blå viol. Här kanske jag drog till med en liten lögn, men sanningen är att jag
kan se blå viol! Jag kan även se pärlhyacint, förgätmigej och vad jag först trodde var en gullviva. Jag
blev osäker för egentligen hade jag bara sett en gul prick och gick ut för att studera floran lite
närmare. Då såg att det var en gul viol varvid jag återigen blev osäker; finns det gula violer? En snabb
googling visade att det kan det!

Om man vill vara petig så såg jag även några fåglar samt ungdomar genom kontorsfönstret. Vad
fåglarna gör tänker jag inte fördjupa mig i men dessa ungdomar har idag genomfört den bästa badövningen (övergivande av fartyg) jag någonsin haft. Noggrann genomgång, ombyte, och sedan i
plurret där de utan någon som helst friktion genomförde de övningar jag instruerat om. Som om inte
det var nog lade de dräkterna på pontonen helt enligt direktiven för att göra det enklare för den
grupp som skulle komma efter. Bra
jobbat Fe21!
Jag har åkt hit med min fantastiska
kollega Ylva, med vilken samarbetet
flyter på utan problem. Riktigt roligt att
vara här med henne!
Hälsningar Petra Nyberg

