Logg från Idskår
Datum: 24 aug 2022
Loggskrivare, elev: Hilda och Julia L
Loggskrivare, personal: Amanda och Anna
Dagens ämne: Entreprenörskap
Väder: Soligt och varmt

Elevlogg:
Idag anlände Lk21 till fina Idskär. Vi började denna händelsefulla dag med att packa upp all mat från
båten till köket, vi körde då langen går. När vi hade packat upp var det direkt in på lektion där vi fick
låta kreativiteten flöda genom att rita, vilket inte var så ansträngande. Därefter var det smarrig pyttipanna och stekt ägg till lunch och sedan fritid. På fritiden valde somliga att fiska, andra badade och
några åkte SUP. När fritiden var slut så fortsatte vi med lektion, då fick vi bredare information om
vårt uppkommande moment som är UF. Anna visade oss exempel på några äldre UF produkter och
fick oss alla taggade inför kommande moment. Efter en smarrig fika så fick vi koka ihop spontana och
slumpframkallade idéer som vi fick presentera för klassen. Till middag serverades en utsökt tacos och
senare på kvällen hade vi återigen lektion där vi framförde fina sånger (reklam trudelutter) till vår
produkt/ tjänst som vi kom på några timmar innan. När solen gått ner var vi klara med lektioner för
dagen och underbara Daniel hade bakat mumsiga bullar som vi nafsade på.
Nu väntar kortspel och mysigt kvällshäng med klassen och efter det ska vi sova så sött.
Hejdå.

Lärarlogg:
Dagen har badat i sol och kreativitet. Eleverna har tvingats tänka utanför boxen och vi har introducerat kursen i entreprenörskap och de aspekter som faktiskt skiljer sig åt jämfört med andra ämnen.
Fokus ligger på samarbete, frihet och kreativitet genom praktiska projekt. De har delats in i grupper
utifrån Belbinteorin som ser till att en grupp består av personer som kompletterar varandra när det
kommer till arbetsfördelning och roller på ett bra sätt. I dessa grupper har eleverna fått utmana sin
påhittighet och sedan tävlat mot varandra med sina unika idéer. Däremellan har det badats, ätits god
mat och njutits av det fantastiska vädret. Efter en mer kreativ start på kursen idag fortsätter det
imorgon med mer teori och praktisk uppstart.

