Logg från Idskår
Datum: 31 maj
Loggskrivare, elev: Stéphanie Axell, Svante Hedén
Loggskrivare, personal: Lasse Byrén
Dagens ämne: Brandsäkerhetsutbildning
Väder: Oförutsägbart, regnigt för det mesta

Elevlogg:
8.15 stiger vi på skolans forskarfartyg, Petsamo, för att bege oss till Öckerös Maritime Center. Väl vid
ön möts vi upp av brandmannen Lasse, som leder oss till brandstationen. Där får vi instruktioner på
vilket materiel vi ska hämta ut för att få full brandmundering.
Efter en halvtimme av ansträngning för att lista ut hur man ska få på sig de många plaggen, så beger
vi oss mot brandövningsfältet. Där möts vi av brandmannen Martin som ska ansvara för övningarna.
Han hänvisar oss till raden av syrgastuber, gasmasker och hjälmar som vi ska använda när vi ska öva
på brandsläckning. Efter en genomgång och ytterligare en runda av ansträngning för att förstå hur
utrustningen fungerar tilldelas vi stationer. Uppsättningen av plåtlådor (containers) som ska föreställa ett båtdäck som har börjat ryka, och strax ska vi in och rökdyka. Alla par får testa på att vara
signalist, slangledare och rökdykare. Signalisterna tilldelas en walkie-talkie och karta och ser till att
rökdykarna är säkra medan de utför uppgiften inuti plåtlådorna, som i det här fallet var att rädda två
dockor.
Vid lunch är vi alla trötta i ben och axlar efter att ha burit på syrgastankar i några timmar, men exalterade på att fortsätta. Efter lunch ska vi nämligen få testa på att släcka eld, inte bara att överleva rök.
Vår första uppgift blir att rädda en docka från en så kallad ”livsfarlig zon”, som i detta fall är en
brinnande skylt som dockan ligger bredvid. Sedan får vi pröva på att släcka en större brand inuti ett
rum, för att slutligen få släcka en brinnande bil. När vi är klara får vi två sista genomgångar av brandmännen, en uppvisning av varför man inte ska hälla en kopp vatten på brinnande olja, och en genomgång av hur olika brandsläckare fungerar och ser ut.
Efter sju timmar är vi klara, och riktigt utmattade. När vi anländer tillbaka till Idskär väntar en välförtjänt middag på oss. Nu har vi rast för resten av dagen, och imorgon väntar nya äventyr, då vi ska
utföra provtagning av det lokala marinlivet.

Personallogg:
Hej!
Jag har fått äran att följa med Mb21b på provtagning under dessa Idskärsdagar. Klassens ordinarie
lärare, Linda, fick förhinder och det är svårt för en marinbiologilärare att tacka nej till en provtagning
med nya ungdomar.
Idag har vi varit på två lokaler, precis innan Stockholms inlopp, med halva klassen. Andra halvan åker
till två lokaler i Ingaröfjärden imorgon. Det eleverna gjort är att ta vattenprover och noterat salthalt,
syrehalt, mätt klorofyll och tagit bottenhugg (för att se på sedimentet och eventuella djur). Eleverna
har jobbat på fantastiskt bra under dagen, de är engagerade och intresserade. Jag tror minsann att
de tycker det kul också
Syftet med dessa provtagningar är att jämföra dessa fyra lokaler höst och vår. De var alltså ute i
höstas och tog likadana prover då. Väl hemma på skolan igen kommer eleverna att få sammanställa
resultaten, fundera över dem, och dra lite slutsatser kring varför det kan vara olika värden höst och
vår.
Varvat med studier och matlagning så har eleverna lite fritid. De bastas och badas, några åker trampcykel och andra spelar boll eller ror i ekan. Kort sagt, vi har det jättebra här ute.
Tack för den här gången!
Lasse

