Logg frå n Alva
Datum: 2019‐04‐10
Loggskrivare elevlogg: Jacob och Emil
Loggskrivare lärare/besättningslogg: Zainab
Position: Waterford
Segelsättning: ‐
Fart: ‐
Kurs: ‐
Beräknad ankomst till nästa hamn: ‐
Planerat datum för att segla vidare: 12/4
Väder: Molnigt, delvis soligt med 8 grader

Elevlogg:
Hej läsare!
Andra dagen i Waterford har varit lärorik och intressant, men kl. 5 på morgonen väcktes vi av
brandalarmet när nattvakterna rostade mackor som utlöste brandalarmet. Tydligen var det ingen
övning utan det var en av oss… Men å andra sidan så var det en bra övning för oss som ändå skulle
testas. Efter frukosten fick vi lära oss vår dagliga städrutin och framförallt förtrogenhetsutbildning.
Där vi fick lära oss om skeppet och säkerheten ombord som ex. maskinrum, bryggan och livflottarna
vid nödsituation.
På eftermiddagen gjorde vi ett studiebesök vid House of Waterford Crystal där vi fick lära oss om
tillverkningen av kristallglas, skålar och troféer som har skapats bl.a. för Justin Timberlake,
Barack Obama osv ... Vi fick reda på att det fanns flera olika utbildningar beroende på vilka processer
av tillverkningen man vill specialisera sig inom. Man kan bara vara specialist inom en process av
tillverkningen och om man skulle ta alla skulle det ta 38 år, häftigt!
God natt, tack oh hej leverpastej! :D

Personallogg:
Efter gårdagens långa resa från Stockholm till Waterford var vi många som längtade efter en god
natts sömn. Elevhytterna ger ett intryck av att vara trånga och kyliga men de ger en sömn av en helt
egen klass. Man sover helt enkelt mycket bättre ombord på Älva. Tyvärr fick vår sömn ett kort
avbrott såsom Jacob och Emil skrev ovan. Som rutin på Älva måste samtliga ombord samlas uppe på
däck när larmet går. När brandlarmet gick låg alla och sov utom de elever som hade hamnvakt, de
agerade ansvarsfullt genom att väcka sina klasskamrater och lärarna för att ta sina flytvästar och ta
sig ut på däck. Det är inte så lött att göra en inräkning klockan fem på morgonen men efter två försök
så konstaterades det att alla var på plats och vi fick gå och lägga oss igen.
Dagen började igen med frukost därefter förtrogenhetsutbildning med besättningen. Kul att eleverna
fick gå in på varenda vrå på Älva och ställa alla sina frågor till besättningen, de känner sig mer hemma
nu när de vet vad som finns bakom varje dörr.
Efter lunchen gick klassen på ett annorlunda men väl så intressant studiebesök hos House of
Waterford Crystal. Alla vi känner någon som har en vacker kristallskål hemma, eleverna fick idag
besöka den världsledande tillverkaren Waterford som bland annat gör världsberömda pokaler såsom
Irish Open pokalen

