
Logg	från	Norra	Idskär	

Datum: 140916 

Elevloggare:  Isac Printz & Truls Velde 

Lärarloggare:  Lasse 

Dagens ämnen: Marinbiologi, Naturkunskap, Navigation, Matlagning 

Väder: Dimmigt på morgonen, sol och fint resten av dagen 

 

Elevlogg: 

Klassen var uppdelad i tre grupper som alla hade olika program på schemat. För ena gruppen blev 

morgonen längre än tänk då vid hade en kraftig dimma som höll i sig till 10 snåret.  

Detta gjorde att lunchen blev försenad och att båtåkningen sköts fram. Allt gick vägen och dimman 

släppte, alla blev nöjda!  

Efter lunch bytte de olika grupperna program och vår grupp ( Truls & Isac gruppen) satte igång med 

matlagningen. Detta var en mycket effektiv lektion som visade prov på samarbete och att kunna 

hantera problem. Alla i gruppen var extremt nöjda med jobbet vi åstakomit. Maten blev lyckad men 

vi stötte på problem vid röjningen av maten då vattnet tog slut. Bortsätt från det var det en lyckad 

lektion samt middag. De andra grupperna jobbade antingen med Marinbiologi eller körde båt och 

navigerade. På kvällskvisten åkte ena gruppen ut på nattnavigering med Petsamo.  

Även denna lektion var kul, intressant, spännande och genomfördes på ett bra sätt. Nu har dagen 

lidit mot sitt slut, det var en lång dag men med flera roliga arbetsmoment.  

Nu avslutar vi dagen med ett kvällsdopp 

 

Lärarlogg: 

Morgonen började med riktig dimma som höll i sig ända fram till 10-tiden. En hel del fick sin 

törnrosasömn bruten genom stora fartyg som tutade från kl 03. Eleverna som skulle ut och navigera 

med småbåtar fick avvakta tills dimman lättat och därför senarelades lunchen med en halvtimme. 

Ibland är det härligt att få improvisera lite, alla nöjda. 

Även den marinbiologiska delen blev något av en utmaning för förmiddagsgruppen, det är en konst 

att mha vattenkikare försöka artinventera vattnet i dimma. Eleverna klarade uppgiften galant! 

Just nu är mörkernavigeringens folk på ingång och det väntas kvällsfika bestående av glass och 

hallon, en välförtjänt avslutning på en fantastisk dag här på Norra Idskär. 

 

Vi har det väldigt bra här på ön, eleverna börjar känna varandra mer och mer, både inom och mellan 

klasserna. Stämningen är härlig, alla hjälps och vi har det riktigt roligt tillsammans.  

 

 

Lasse 

(Lärare i marinbiologi) 



  

 

 


