
Logg frå n Idskå r Mb22B  

Datum: 19/9–23/9 2022 

Loggskrivare: Cecilia, Pontus och Tilda. 

Veckans ämne: BiVat, Rapport, Matlagning 

och Båt åka. 

Väder: Mestadels molnigt men stjärnklara 

nätter.  

 

Elevlogg: (Bild av Mb22b på väg till undersökningsplats.) 

           

Denna vecka har vår nya klass fått besöka Idskär för första gången. Det har varit en ny och lärorik 

upplevelse för oss alla då vi fått jobba på samarbete och kommit varandra närmare.  Klassen blev 

uppdelad i grupper och fått varva mellan de olika lektionerna vi har tagit del av här. På schemat fanns 

Matlagning, BiVat (Marinbiologi), Båt-åka och nattnavigation.  

För många har mycket inom dessa ämnen varit nytt. 

 

Maten under veckan har varit vegetarisk och varierad mat från olika platser runt jorden.  

Frukost, lunch och middag blev alla lagade av oss elever på ön. Disken togs efter varje måltid också 

helt av oss (Hör och häpna alla föräldrar!)  

Veckans godaste mat var nog ändå pizzan och äppelpajen som Kerstin lagade åt oss. Vi visade vår 

tacksamhet med godis och snacks. 

 

Flera av oss elever har redan viss erfarenhet med att köra båt och navigera men vi alla har lärt oss 

något nytt. Vi har fått navigera efter kurser, sjökort och dess sjömärken, spana och identifiera fyrar 



under nattetid, hur man planerar en rutt och kört ”Man över bord!” övningar är också nått vi fått öva 

på. Oroa er inte vi övade ej med elever i vattnet utan med båtens fendrar.  

 

I ämnet BiVat har vi fått jobba på en rapport i grupper om ca 6 st. I måndags, första dagen vi kom hit, 

blev vi skjutsade av Petsamo till norra Grinda. Där genomförde alla grupper en undersökning om det 

marina livets förändringar genom vattnet ut från strandkanten. Vi var två i varje grupp som med våt-

dräkt och cyklop gav oss ut i det kalla vattnet och tog bottenprover. 

Tillbaka på Idskär behövdes bottenproverna analyseras och artbestämmas (nyckling). Med den fakta 

gruppen samlade in skrevs en rapport om upptäckterna på Grinda. 

 
(Bild under BiVat lektion) 
 

 
Det var ett späckat schema men vi har ändå kunnat gå och basta på raster och kvällarna! (Vilket vi 

uppskattade mycket)  



Tyvärr blev det lite strul med vattnet på ön så vattnet behövde noggrant ransoneras…. Inte många av 

oss har duschat och vi saknar känslan av varmt vatten! Flera av oss lyckades hålla sig fräscha ändå då 

vi gått upp 05.45 för att dra i gång bastun innan frukost och tvätta oss med Sjö o Hav schampo.        

Vi har suttit uppe och pluggat i båthuset med musik, allsång och riktigt mycket snacks! Det har varit 

så mysigt men idag åker vi tyvärr hem och hälften av klassen kör tillbaka i ribb-båtarna. 

Vi alla kommer tappa upp ett varmt bad hemma! 

 
(bild på ribb-båtarna) 
 

33 ofräscha kramar från oss i Mb22B! <3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


