
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2023-03-16 

Elevloggare: Nils & Isabelle 

Personalloggare:  Catarina 

Position: Arrecife, Lanzarote 

Planerat datum för att segla vidare: 2023-03-18 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  2023-03-18 

Väder: Klar himmel med inslag av moln och viss skugga. 

 

 

 

Elevlogg:  
Idag har vi haft vår första heldag i Arrecife och på schemat har vi haft en mattelektion och en social 

aktivitet, som vaktlag 1 Aquaholics höll i. Den sociala aktiviteten var en sandslottstävling med temat 

teknisk och historisk utveckling där klassen delades in i 4 grupper och fick tolka temat fritt. Resulta-

ten av sandslotten blev liknande varandra med fokus på utveckling inom både tekniken och jäm-

ställdhet i samhället. Efter aktiviteten var det bad som var efterlängtat av de flesta eftersom det blev 

väldigt varmt under det intensiva byggandet. De flesta tog ett snabbt dopp eller lite längre bad 

medan Nils, Sofia, Cornelia och David snorklade lite längre ut och såg bland annat fina stora stim med 

lite större fiskar, magnifika svampdjur och sjögurkor.  

Idag fick vi även välja att äta i land vilket alla elever gjorde. Det åts allt från kinesiskt till fisk och pizza-

hamburgare (vilket var en intressant och god rätt). Efter maten vandrade vi vidare till båten och där 

fick vi en genomgång av hur Jonte och Nils ska sno en vagykossa med hjälp av en gaffeltruck och en 

korg.  

 

Personallogg: 
Hej Catarina, kock ombord här på Älva. Idag har vi fått leverans av lite proviant så eleverna har fått 

filea lax, som vi sedan kokade en god fisksoppa på. Till det bakades bröd och vispades en aioli. Vi har 

haft en varm dag, eleverna har haft gymnasieaktivitet så vi hoppas dom smörjt sig ordentligt med sol-

skydd, nu är det kväll och lugnet har lägrat sig. De flesta har krupit till kojs och laddar för en ny dag. 

 

Tack Och God Natt Från Oss Till Er. 


