
Logg frå n Idskå r 

Datum: 25 aug 2022 

Loggskrivare, elev: Elsa SA, Emmie 

Loggskrivare, personal: Anna  

Dagens ämne: Entreprenörskap  

Väder: Soligt och varmt  

 

 

Elevlogg: 
Dag två på Idskär startade med solsken och glada miner. Vid frukostbordet spreds en doft av kaviar 

och ägg, mer eller mindre uppskattat. Efter frukosten tog några dagens första dopp och sedan var det 

lektion i båthuset där vi fick nya kunskaper om immaterialrätt. Sedan var det fika klockan 10.00, 

stämningen var spänd då biljettsläppet för Coldplay släpptes i denna sekund (ni hittar oss på Ullevi 

den 9:e juli      ).  Med magarna fulla läste vi sedan vidare om immaterialrätt, medan de som redan 

var klara unnade sig ett bad eller en motionstur med vattencykeln. Sedan vankades det lunch, nacho-

tallrik kontra rostbiff med vår privata kock Daniels potatissallad. Eftermiddagslektionerna spendera-

des med brainstorming om vårt uppkommande miniprojekt och diskussioner för att låta kreativiteten 

flöda. I väntan på finfina middagen där dragon-kyckling-pasta stod på menyn badades det återigen 

och bakåtvolt-lektioner lärdes ut. Vid middagen syntes både balklänningar, kändisar, semesterpappor 

och spöken!  

Nu ska vi springa och moffa i oss glass och njuta av solnedgången. Tjingeling badring! 

 

Lärarlogg: 
Dagen började på det för mig mest självklara sätt här på ön, morgondopp. Den här gången med 

spegelblankt vatten och solen som tidigt värmde. Lyxigt. 

För mig som inte har undervisat i klassen tidigare så är det roligt att möta en grupp som är så intres-

serad, frågvis, kreativ, som tänker, kommunicerar, är glad, leker, är seriös… det blir enkelt och roligt 

både när vi jobbar har fri tid. Det bådar också gott inför entreprenörskapskursen som handlar om att 

tillsammans driva projekt.  

Nu är det kväll och augustimörkt ute. Det är dags att spana upp mot stjärnhimlen innan sovdags. 

Amanda är ute och vallar in flocken, mot sovstugorna.  

 

Tack för ännu en finfin dag här i vår skärgårdsidyll mitt i farleden! 
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