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Elevlogg:
Hej!
Idag har det varit fint väder och halva klassen var på brandfältet medan resten åkte med Petsamo för
att ta provtagningar inklusive bottenhugg. De elever som var på Petsamo fick både leta efter olika
arter i sediment som tagit upp från botten och lära sig hur man räknade ut klorofyllhalten på ett
vattenprov. Det var en lugn båttur och många vilade nere på akterdäck mellan stationerna där
proverna skulle tas. Vi hade med oss matsäck som bestod utav rostbiff, potatis och grönsaker samt
kexchoklad.
På brandfältet rökdök vi och släckte bränder, det var väldigt kul att andas genom masker och lära sig
hur man ska agera i seriösa brandsituationer. Vi fick en lärorik quote ifrån en elev; ”Det var så tydliga
och bra instruktioner så inget kunde gå fel.” säger Elisa 2022.
När alla var tillbaka åt vi grillade hamburgare ute i solen och lyssnade på musik i högtalare. Det var
riktigt trevligt och alla elever satt tillsammans. Sedan hade grupp B en badövning och vi flöt omkring
på vattenytan i stora dräkter! Det var superkul och inget man direkt upplever varje dag.
Dagen avslutades med ett kvällsdopp och bastu!
Mvh Ebba och Malin

Personallogg
Hej!
Idag har vi haft en riktigt härlig dag ute på sjön. Halva klassen var med mig på provtagning med
Petsamo medan andra halvan var på brandfältet på Rindö, imorgon byter vi grupper. Meningen med
provtagningen är att jämföra värden från samma plats, höst och vår. Parametrar vi undersöker är
syrehalt, salthalt, temperatur, siktdjup, klorofyllhalt och djur i sedimentet. Eleverna är duktiga,

intresserade och jobbar på riktigt bra. När vi kommer hem till Stocksund så kommer de att få
bearbeta våra resultat och försöka hitta en rimlig förklaring till varför värdena är olika.
Här på Idskär har vi det riktigt härligt, bra väder, roligt, bra stämning och god mat. Vad kan man mer
begära
Hälsningar
Lasse

Provtagning från Petsamos akterdäck

Förväntansfulla strax före övningarna med överlevnadsdräkt.

Vi utlovar fina bilder från brandfältet i morgondagens logg!

