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Elevlogg:
I morse var det ganska dimmigt och kallt när vi steg upp. Frukosten serverades och efter det städade
vi ön som vanligt, då vi även eldade vilket var mycket roligt. På förmiddagen hade vi matlagning med
Johan och vi lagade potatis och purjolökssoppa. Vi bakade även goda bröd. Medans vi lagade mat
åkte några ribb och några andra hade BiNk pass med Linda. Under lunchpausen tog alla det lugnt och
några hade musikquiz. Efter lunchen gjorde grupp B sin första Idskär provtagning medan några körde
ribb och de andra lagade Middag som var Lasagne och sallad med vitlöksbröd. När grupp B hade tagit
proverna klart blev det en pratstund om barndomsminnen när man hade varit både snäll och elak.
Efter middagen hade vi ett till BiNk pass då vi skulle Artbestämma våra organismer som vi tagit upp
på Grinda och de nya organismerna från Idskär. Grupp A har nattnavigering idag. Efter det var det
fika och eftersom vattnet tidigare på dagen tagit slut så bestämde sig några för att spara på disk och
bara använda ett glas som ledde till att en tredjedel av klassen delade på samma glas. En groda blev
också råkad trampad på och var tvungen att avlivas av galna MB elever som gjorde att grodan flög
upp i luften lite innan dess lidande tog slut…

Lärarlogg:
När jag går över ön på eftermiddagen ser jag Mb elever ur biologigruppen som sitter samlade runt
läraren Linda i solskenet. Det verkar vara ett roligt ämne för det hörs mycket skratt därifrån
Jag fortsätter in i köket där matlagningsgruppen är i full färd med att förbereda dagens middag. Det
blir lasagne får jag veta och nu håller dom på med provsmakning. Även här är stämningen glad och
positiv.
De första Ribbarna ( motorbåtarna ) håller på att lägga till efter eftermiddagens navigationsövningar.
En MBV elev från åk 3 som skeppare och 2-3 elever från Mb14a i varje båt. På vägen ut har alla båtar
tankat i Vaxholm så nu finns det nog en hel del godis ombord också.
Den halva av MbV 3orna som var skeppare på förmiddagen har åkt på studiebesök till sjöräddningen i
Österskär där de ska få information om verksamheten och provköra deras stridsbåt 90 med
vattenjetdrift ( hoppas det inte blir larm under tiden ).

Navigationsträningen har fungerat mkt bra så här långt. Eleverna har varit duktiga och förtjänar allt
beröm. När det blir mörkt ikväll åker vi ut och tränar mörkernavigering igen, ettorna på Petsamo och
treorna tillsammans med lärare i småbåtarna.

Bilderna är tagna vid ett tidigare tillfälle. Köket ovan och Bengt Wallin framför Storstugan.

