Logg frå n Alva
Datum: 2014-09-14
Elevloggare: Victor och Tova
Personalloggare: Frida
Position: Hamn i Ramsgate
Segelsättning: Fart: Kurs: Beräknad ankomst till nästa hamn: Väder: Sol och molnigt, jättevarmt!

Elevlogg:
”manskap och tågvirke ruttnar i hamn”
- okänd sjöman
Direkt på morgonen efter frukosten och städningen samlades hela klassen och blev utspridda över
salongen för att skriva prov för att få ta VHF-certifikat. Efter det stormade alla ut i staden för att börja
med vår engelskauppgift som går ut på att vi ska intervjua invånarna av Ramsgate. Vi upptäckte
sedan en fantastisk affär vid namn ”99 pence store” där alla produkter i affären kostar mindre än ett
pund. Detta har dock lett till att det finns väldigt många vattenpistoler ombord, så ingen går någonsin
säker… När vi kom tillbaka från äventyren så började vår första historialektion om de två världskrigen
med Lena. Sen fick alla hämta ut ersättningspengar för att äta middag i staden eftersom fartygets
kocka är ledig.
Vi är nog alla överens om att det varit en bra dag och att Ramsgate är en väldigt fin stad. Som någon
sa häromdagen; ”det känns som om någon har stoppat in mig i en brittisk tv-serie!”. Imorgon ska vi
på utflykt till Dover vilket säkert blir jättekul!
Skepp o’ hoj!

Besättningslogg
Ahoy,
Idag har varit en rolig dag med fint soligt väder.
Medans eleverna har haft prov och intervjuer på stan så har vi i besättningen jobbat med underhåll
och rättat prov :D med korta avbrott när eleverna har kommit tillbaka och berättat om sina roliga
intervjuer.
Sedan tog några utav oss i besättningen ledigt på eftermiddagen och gjorde stan och hittade lite
roliga sovenirer att ta med hem till Svedala ☺
Och naturligtvis så inhandlades lite godis att ha på filmvisningen nu på kvällskvisten ☺
Dagen avslutades med ett restaurang besök med indisk betoning.
Jag hoppas ni har det riktigt bra där hemma och att hösten har lagt färg på den ibland lite trista
vardagen.
Hare Gött /F

