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Väder: Varmt i solen, men kalla vindar

Elevlogg:
Vi började dagen med att ta Petsamo för att ta prover på vatten strax efter frukosten. Vi anlände till
vårt första provtagningsställe utanför Saltsjöbaden efter lite drygt två timmars färd. Vi tog prover på
vattnets temperatur, salinitet, syre och mängden klorofyll. Vi gjorde också bottenhugg där vi undersökte mängden levande organismer på botten. Vi hittade skorv, märlkräftor och musslor. Det visade
sig vara extremt mycket musslor, men ytterst lite skorv och märlkräftor. Musslorna var också väldigt
små, på grund av deras försämrade förmåga att leva i sötvatten. Det var behagligt väder med sol och
värme, men kalla vindar. Provtagningen gick väldig snabbt men gav goda resultat. Vi fick hjälp till
med att styra och navigera Petsamo och dagen var väldigt lyckad.
Andra halvan av klassen genomförde brandövningar på brandfältet vid Rindö hamn. På kvällen fick
även grupp A testa att bada i överlevnadsdräkt, som grupp B hade gjort dagen innan. Vi fick främst bli
bekväma med känslan av att vara i en överlevnadsdräkt i vattnet men vi hade också ett par övningar
som vi skulle genomföra. Vi skulle göra det som Petra gett smeknamnet ”den sociala klumpen”, vi
skulle helt enkelt klumpa ihop oss för att bevara värme i vattnet, lite som kejsarpingviner. Vi fick
också göra andra övningar som att bilda en lång kedja där man knep tag om personen framför sig
med sina ben för att kunna simma tillsammans och hålla ihop. Sedan bildade vi som en stege på vattnet där man låg åt vart annat håll så man kunde flyta omkring nästan helt utan ansträngning. Efter
det så var dagens lektioner och övningar över och det var bad och lek som gällde

.

Personallogg
Hej!
Efter måndagens maratonlöpning i teorilektioner, var eleverna förtjänta av en heldag med endast
praktiska övningar både igår och idag. Idag bytte vi grupper så att andra halvan av klassen fick vara
på Rindö för att genomföra den del av säkerhetsutbildningen som innefattar rökdykning, medan
andra halvan var på Petsamo för provtagning av vattenkvalitet och bottensediment. Förklaringen till
att vi hade så mycket teori under måndagen var att vi ville förbereda eleverna så mycket vi kunde
inför de lite mer avancerade brandövningarna på Rindö. Övningarna på Rindö startar mjukt med lite
teori och genomgång av dagens händelser, eleverna får hämta sin utrustning och börja känna på den.

Sätta ihop luftpaketet och prova andningsskyddet under lugna förhållanden. Övningarna har en fin
progression som börjar med sök, dessa vidareutvecklas till kalla dyk och sist får eleverna släcka en
övertändning med strålrör och trycksatt slang samt släcka en bilbrand. Jag har förstått av instruktörerna att allt har gått bra idag, både på brandfältet och på Petsamo.
Häromdagen såg jag ett Youtubeklipp, ja, sådant kan roa även en lärare. Klippet visade en sockerbagare som gjorde en fantastisk dessert i form av ett japanskt körsbärsträd. Tänk den som ändå
kunde trolla på det viset. Jag bifogar en bild på desserten här nedan. Hur jag kom att tänka på detta
just nu är säkert för många en gåta, men associationer är något som jag tror de flesta mänskliga
hjärnor sysselsätter sig med en stor del av tiden. Ibland är det konkret som i detta fall med trädet och
ibland blir det mera verklighetsfrånvarande i form av diverse filmsekvenser som spelas upp på den
vita duken inne i hjärnan. Händelser skapade i fantasin som startas av minsta lilla input. Nåväl; här på
gården finns ett enormt träd som är alldeles fullt av fantastiska vita blommor. Jag tror det är någon
form av körsbär. Detta fick mig att minnas den fina desserten. Jag bifogar en bild på det trädet också.
En uppmaning till er alla: Missa inte våren, det är så lätt hänt. Plötsligt har blommorna vissnat och
börjar sätta frukt och frö, det blir snårigt och torrt över allt och framför allt; om bara någon vecka tar
insekterna och spindlarna över i skog och mark, njut innan de kommer!
Hälsningar Petra Nyberg

Genomgång inför rökdykning Foto. Krister Lundgren (KL)

Skyddsstråle kan användas som sköld när man skall gå fram till exempelvis en
ventil för att stänga en gasledning. Foto: KL

Övertändning, kylning av brandgaser och släckning. Foto. KL

Spunnet socker på trädstam av
choklad, körsbärsmousse och
amarettoglass. (Sett på Youtube)

Körsbärsträd, (Sett på Idskär
en kväll i maj)

