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Elevlogg: 
En hälsning till alla där hemma! (Och ni som inte är hemma). 

FE20:s loggar är tillbaka och den här gången satsar vi på att undvika censur så det blir den barn-

vänliga versionen. För vi som är vana vid Älvas tidiga uppgångar var en avfärd klockan 09:50 som en 

skänk från ovan. Därefter följde det vanliga kaoset på Tranholmen med lika många genrer på musik 

som vi har träd i Sverige. 

Efter ankomsten blev vi snabbt varskodda om att vi skulle ha en crash course i hur man överlever 

Marina läroverket med de nya FE22. En rolig aktivitet för hela familjen tyckte alla där vi fick lära 

känna våra efterträdare och lärde upp alla i sann Marina-anda om hur man gör sitt allra bästa och 

utan undantag lämnar in samtliga arbeten på utsatt tid.  Man är väl en praktelev, så säg! 

Men lyckan varade inte länge utan FE22 togs ifrån oss lika snabbt som de kom och lämnade ön så 

hastigt att de höll på att glömma två klasskamrater, halva packningen och alla ledarskapsböcker. Med 

andra ord en katastrof ledarskapsmässigt, de har mycket att lära… 

Därefter utsattes klassen för ett ingenjörsprov som skulle få arkitekterna på KTH att darra. Indelade i 

grupper skulle klassen på en timme konstruera en bro. Byggd av endast papper, tejp och lite snöre. 

Glåpord flög och broar byggdes, men efter en timme stod en vinnare klar, tycker vi i alla fall. De mest 

påhittiga gossarna i klassen hade i slutändan uppfunnit en helt ny typ av bro!!! Designen var lika 

komplex som betygskriterierna i historia men genom ett nätverk av trådar kunde hela bron hissas 

upp för att låta fordon passera under. Försvarsmaktens ingenjörstrupper borde ta anteckningar för 

att se hur man gör.  

Men vi fick veta att de fanns en baktanke bakom brobygget. Grupperna var skapade efter de Belbin 

skattningar alla i klassen genomförde innan sommaren. För er som inte är så insatta i Belbin så var 

det en riktigt härlig gubbe som lyckades identifiera alla olika rollerna som finns i en välfungerande 

grupp. Vår regering borde kanske göra en Belbin så vi kan få lite ordning… Vi fick en genomgång på 



våra egna Belbin-rapporter och en djupgående informationsfilm om hur de olika rollerna fungerar. 

Otroligt lärorikt! 

Dock hann klassen inte gräva ner sig allt för mycket i sina rapporter för det bjöds på storslagen gala-

middag i form av tacos med tillbehör och för att hålla klassens goda rykte intakt så åt vi såklart upp 

all mat som stod på bordet och lite till. För att bränna lite kalorier så hade två av våra eminenta 

kamrater fått upp bastun så den var lika varm som klassrummet efter att man har spelat fotboll på 

rasten. 90 grader är nytt klassrekord och möjligtvis ö-rekord men det har vi inte fått bekräftat.  

Nu har vi fått en skeppsgenomgång av vår eminente ö-fogde Daniel, han har haft en grundlig lektion 

om hur man bygger en båt och vi väntar med spänning på om hans bullar kommer kunna mäta sig 

med allas vår Keckes (förre öfogden). Det återstår att se, kolla in morgondagens logg för att få svaret. 

Hälsningar FE20 genom Axel och Svempa. 

 

 



 

 

 

 



 

Lärarlogg: 
Hej alla där hemma! 

En intensiv dag på Idskär lider mot sitt slut… ömsom sol ömsom regn och samma sköna känsla som 

alltid när man kommer ut till ön. Ett fantastiskt miljöombyte som gör gott för både lärare och elever!  

Men FE20 har inte bara fått resa hit till Idskär – de har också fått göra en resa in i sig själva och 

utforskat vilka styrkor, svagheter och förmågor de bidrar med i ett team. Allt genom Belbins metod 

för att skapa framgångsrika team genom analys av gruppens olika roller. Imorgon kommer de nya 

insikterna vara en viktig ingrediens för att starta upp framgångsrika UF-företag. Spännande! 

Vi kom hit till lunch och välkomnades då av FE22 – årets nya FE-klass. De hade lagat lunch till alla 66 

elever plus lärare och medan den avnjöts fick erfarna åk 3 elever dela med sig av sina tips och goda 

råd till våra nya ettor. Kul att se dem mingla! Disken efteråt var inte lika kul – men till slut var allt rent 

och fint igen. 

Nu är 7,5 kg (!) köttfärs uppäten i form av tacos och halva gänget badar bastu medan några andra 

sitter och planerar studentdagen… (!)       

Imorgon är det hårt UF-jobb ända fram till lunch som gäller! 

Hej från UF-lärarna  

Mona & Martin 


