
Logg frå n Idskå r 

Datum: Vecka 38, Sammanfattning av veckan (19-23 september 2022) 

Dagens ämne: Båt, biologi och matlagning 

 

 

 

Personallogg: 
Hej! 

Idag har vi upplevt två riktigt trevliga pass i båtarna. Eleverna fick navigera en slinga som jag ritat ut i 

sjökortet. Tillsammans med sjökortet fick de även ett frågepapper där man skulle svara på saker som 

jag markerat på sjökortet. De fick välja om de ville köra hela slingan för att få flyt i navigationen eller 

om de ville stanna på de markerade punkterna efterhand. Allt gick bra precis som det brukar. Visser-

ligen blåste det en hel del, men regnet höll sig borta i alla fall den större delen av dagen. I morgon blir 

det navigation igen och elevernas andra pass här på Idskär handlar om att navigera efter kurser och 

styrmärken och försöka gira på förutbestämda punkter. Nu kommer de att få veta även i praktiken 

vad dessa kurser skall vara bra till. Parallellt med båtåka har andra grupper i klassen haft matlagning 

och marinbiologi.  

 

Vi önskar oss själva lycka till i morgon! 

 

Hälsningar Petra Nyberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport från matlagningen och marinbiologin på Idskär 
 

Detta har varit en mycket intensiv och rolig vecka i köket på Idskär! Jag som skriver heter Kerstin 

Månsson och har hand om kursen Matlagning 1 i MB22b i år, kursen fortsätter sedan i åk2+3. Innan 

vi åkte hade vi lektioner i livsmedelshygien, och under denna vecka har eleverna fått prova på att 

laga mängder med olika maträtter från grunden. Allt har varit vegetariskt, och mycket har ingen 

provat att äta förut. Men jag tror att de allra flesta tycker att vi har gjort/fått mycket god mat under 

veckan! 

 

Dagen börjar vid sju med att frukostgänget kommer  

till köket för att koka 30-40 portioner gröt, och att  

duka fram allt annat som finns på frukostbuffén.  

Te, O’boy, kaffe, juice, ingefärsshots, youghurt, bröd,  

ost, skinka, bregott, flora, äppelmos och lingonsylt.  

Kvart över sju purrar de resten av sina kamrater 

genom att spela låten ”Guten morgen sonnenschein”  

på hög volym utanför stugorna.  

Efter frukost är det städning av olika områden, köket, 

toalett&duschar, utomhus och klassrum. 

Mellan 9-12 är det sedan lektioner i tre olika grupper. 

En grupp har båtåka (det Petra beskrivit ovan), en annan 

har marinbiologi med Linda i klassrummet och den 

tredje lagar lunch med mig.  

 

Första dagen åkte vi till Idskär och lämnade all mat vi hade med oss, och hämtade upp de elever som 

hade kört ribbåtarna ut till ön. Sedan fortsatte Petsamo med alla elever ut till Grinda där de gjorde en 

marinbiologisk exkursion och samlade på sig tång och annat i hinkar som de tog med sig tillbaka. 

Lektionerna har sedan gått ut på att artbestämma fynden och att lära sig att skriva en vetenskaplig 

rapport om vad de har hittat. När jag tittat förbi så har eleverna varit djupt försjunkna i mikroskop 

och artbestämningsböcker när de har nycklat sina fynd. 

Matlagningspasset börjar med att vi tittar igenom recepten för att planera när olika saker måste vara 

klara för att lunchen ska kunna serveras klockan 12.00. Därefter plockar eleverna fram alla ingredien-

ser och redskap de kommer att behöva (”mise-en-place”). Sedan hackas det och blandas, steks, mäts 

kryddor i mängd, ibland har vi bakat bröd (naan-bröd, pita-bröd och injera-bröd), ibland gjort 

ingefärs-shots (vi fick med oss 6 kg ingefära, det är MYCKET!). Dessutom diskar de undan berednings-

skålarna allteftersom, och dukar fram tallrikar, glas och bestick till lunchen. När alla har ätit diskar de 

resten, torkar och sätter tillbaka. Det kan gå fort när man har en snabb diskmaskin och hjälps åt. 



 

 

 
 

Eftermiddagsgruppen lagar mat på samma sätt som lunchgruppen, och middagen serveras 17.30. 

Därefter är det lite fritid igen, fram till kvällspassets lektioner. En grupp/kväll ger sig ut på nattnavige-

ring med Petsamo, medan de andra två identifierar arter och skriver på sin rapport i klassrummet 

eller i båthuset. 

Jag har förberett kvällsfikat som serveras vid kvart i tio. Två kvällar blev det äppelpaj eftersom Alva 

hade tagit med sig två påsar äpplen till oss, mums! Mackor, te, choklad, frukt och rester finns också 

att tillgå för den som är hungrig. Men det har också konsumerats en hel del godis och popcorn under 

veckan såklart. 

Efter lunch har eleverna lite fritid fram till 

klockan två då eftermiddagslektionen  

14-17 startar. Grupperna roterar så att de 

under veckan lagar mat två gånger, kör båt 

två gånger och har marinbiologi två 

gånger. 

När de har haft ledigt har de badat både 

bastu och i sjön, och varit ute med 

trampcykeln och roddbåten förutom att de 

bara har tagit det lugnt och umgåtts. De 

verkar ha haft det väldigt mysigt och roligt. 

 



 
 

Klockan 23 ska det var tyst på ön och alla ska vara i sina stugor. Det har fungerat fint, eleverna har 

haft intensiva dagar och blivit väldigt trötta. 

Att få vara med MB22b en vecka på Idskär har verkligen varit roligt, även om det naturligtvis är inten-

siva och långa dagar även för oss lärare. Vi har haft gott stöd av Daniel och Anthon som är de som 

jobbar på Idskär, de har hjälpt oss både med det ena och det andra. 

 

Tyvärr har den ena (av två) Watermakern varit trasig vilket gjorde att vi har haft duschförbud, och har 

fått spola i toaletterna med sjövatten. Men detta accepterade eleverna utan alltför sura miner.  

 

Eleverna har varit ansvarstagande, tagit initiativ till att hjälpa till, hjälpt varandra och varit väldigt 

trevliga, så vi ser med tillförsikt fram emot att segla med denna klass nästa år. De är verkligen en 

superhärlig klass! 

 

Linda S, mentor och Kerstin M , utbildningsledare o matlagningsansvarig 


