
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 15/10 2022 

Elevloggare: Alva Wernolf och Ebba Sandin  

Personalloggare:  Madeleine Johansson 

Position: Málaga 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn: - 

Väder: Strålande sol utan moln så långt ögat kan nå 

 

 

Elevlogg:   
Hejsan Hejsan!  

Idag har vi haft fullt upp med många roliga saker. Dagen började som vanligt klockan 07:15 med god 

frukost som byssan lagade. Sen hade vi den vanliga städningen. Klockan 9 började ena halvan med 

presentationer av våra naturbruksprojekt och andra halvan satte igång med sjukvårdsövningar. Vi 

måste ge det till besättningen att skådespeleriet var på topp!  

Efter redovisningarna fick vi reda på resultatet på våra kustskepparprov. På frukosten hade vi blivit 

förvarnade att endast 1 person hade klarat av provet utan att behöva komplettera. Och vinnaren av 

den titeln blev…OSKAR!!!  

Idag har inte bara Oskar presterat utan även byssanlaget. Ikväll hade de nämligen sin slutmiddag, 

alltså tvårätters. Temat för kvällen var filmkaraktärer och vi fick se alla möjliga personer, allt från Den 

Galne Hattmakaren till Jack Sparrow. Till middag bjöds det först på popcorn och till huvudrätt blev 

det den egenfångade tonfisken! Tonfisken var stekt i sesamfrön och serverades med sojamajo och 

nudlar samt hyvlad gurka och morot. Det var mycket gott och vi lider med er där hemma som inte 

fick smaka. Efterrätten blev något framskjuten vilket gjorde att vi fick fri tid att gå runt på stan. När vi 

kom tillbaka bjöds det på apelsinfromage!!  

För att sammanfatta skulle vi säga att vi har haft en mycket bra och rolig dag, dessutom väldigt varm. 

Det har badats och ätits och alla vi elever njuter nu när alla skoluppgifter är färdiga!  

Hejsan svejsan från Alva, Ebba och resten av besättningen på Älva! 



 

Lilla My, Spöket Laban, Den galne hattmakaren, Alice i underlandet och fixar-Felix 



 

Maverick, Slider, Goose och Iceman  



 

   
 

Personallogg:  
Halli hallå farbror blå och alla andra! 

Idag har eleverna varit med om sjukvårdsövningar i grupper om fyra. Tillsammans med mina kollegor 

simulerade jag olika scenarion som eleverna skulle agera på. Det var skärsår, hypotermi, nackskador, 

brutna ben och hjärtstillestånd. Syftet med övningen var att eleverna skulle använda sig utav den 

kunskap de fått och lösa situationen efter bästa förmåga. När övningen bröts gick vi igenom scenariot 

och reflekterade över vad som gjorts och om något kunde förbättras. Detta pågick fram till 16:00 då 

alla åtta grupper om fyra elever varit med om ett scenario var.  



Efter sjukvården och lektioner fanns chansen att klättra upp till bredfocken, alltså upp till rået i fock-

masten. Denna chans var det endast en som tog och vi två fick därför en lugn och fin vistelse där 

uppe där vi kunde spana på en jättestor manet och människorna på kajen, även staden. När vi kom 

ner var det dags att smida om till tvårättersmiddagen, med temat ”Filmkaraktärer”, som byssalaget 

fixat. Efter en liten felkalkylering i tidsplanen bestämdes att efterrätten serveras kl.22:00 när alla 

kommer tillbaka från sina upptäcktsfärder i staden, så den ser vi alla fram emot just nu. 

Detta är min sista logg för resan och jag vill tacka Mb21a för den här tiden, och så vill jag berätta för 

er att detta gäng är ett toppengäng! 

Ha det bäst där du är, 

//Madde 

 


