Logg frå n Norra Idskä r
Datum: Tisdag 9 september 2014
Elevloggare: Nathalie och Alva Mb14a
Lärarloggare: : Linda
Dagens ämnen:

Väder: Soligt

Elevlogg:
Vi vaknade upp klockan sju för att äta en god frukost. Stor eloge till Mbv-eleverna under ledning av
Pontus! Efter frukosten städade alla elever en utvald plats med ”egentid” efteråt. Runt nio drog
lektionerna för dagen igång där Biologi Naturkunskap, matlagning och navigation kombinerat med
båtkörning stod på schemat. Hela klassen har tidigare blivit indelade i grupper och dessa grupper har
man lektioner i vid olika tidpunkter. Två grupper lagade idag maten, till lunch serverades det
Cecarsallad med hembakat bröd, och till middag grillades det fläskkaré med tillbehör. På biologin
fortsatte vi att arbeta med vårt biologiprojekt om skillnader i olika ekosystem i vattnet. Detta arbete är
vårt första stora sen gymnasiet börja vilket gör att det är svårt och klurigt. Idag var det första gången
som några fick nattnavigera . Sammanfattningsvis har dagen varit väldigt bra med fint väder och roligt
sällskap, nu ska vi sova… God natt!

Lärarlogg:
Idag har eleverna fått köra båt, lagat mat eller artbestämt de arter av djur och växter dem hittade
under måndagens exkursion. Under biologi lektionerna har det varit lite krångligt till en början men
många kom in i hur man använder sig av artbestämningsböckerna efter några timmars arbete. De
elever som varit ute under dagen med båtarna har berättat hur det till en början var lite svårt och
småläskigt att manövrera men efter ett tag började de känna sig mer och mer säkra. Under dagen
blev det totalförbud att använda vatten då eleverna är mycket hygieniska och duschar en hel del,
vilket har lett till att watermakern inte har hunnit med att fylla på vattentanken. Det blev till att fylla
hinkar med havsvatten och använda i toaletterna. Humöret är på topp hos eleverna trots att dagarna
är lite längre här ute på Idskär. Vi bjuds på jättegod mat som lagas av klassen som en del av deras
matlagningskurs och på kvällen bjöds det även på kanelbullar som klassen bakat, och mjölk, vilket gav
energi till den sista timman av skoldagen. Flera av eleverna hade nattnavigering och kommentarer
från dem var ”fett kul” och att ”nu förstår jag verkligen hur en sektorfyr fungerar!”. Kvällen avslutades
med att flera valde att bada bastu vilket fyllde den stilla och tysta skärgårdsmiljön med glada tjut från
elever som vågade sig i det kalla vattnet.

