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Elevlogg:
Hej, vi är elever från MBV19 och är förstaårselever på Marina Läroverket. Vi är nu på Idskär som är
en ö, sydöst om Vaxholm. Nu utför vi ett program som heter BåNgBi (båtåka, naturguidning, biologi)
då vi är ute i fyra dagar och utför dessa ämnen. På morgonen samlades alla MBV klasserna vid kajen
08:30 för att åka med Petsamo till Idskär. Väl framme på skäret satte vi upp tält och packade upp
våra grejer. När vi var klara hade 2:orna föreberett lunch, det serverades pasta carbonara. Senare på
eftermiddagen hade halva klassen sin första båtåka klass då de blev instruerade av klass 3, medans
andra halvan hade lektion med Ola, för att förbereda inför kommande marinbiologiundersökningar.
Senare åt vi middag, och fick lite tid för att ta det lugnt. Ungefär en halvtimme efter anordnade
2:orna lagtävlingar, alla deltog och hade det roligt tillsammans. Efter aktiviteterna fick vi lite fritid att
göra vad vi ville, några gick och basta medan andra bara umgicks och tog det lugnt. MBV18 bakade
en äppelpaj åt oss, så vi alla fick lite kvällsfika med te. Ikväll kommer vi sova ute i tält och det ska bli
jättekul.
Det kommer bli en spännande vecka, vi ses ☺
// Olivia och Jonathan

Personallogg:
Hej!
I morse begav sig MBV17, MBV18 och MBV19 ut till Idskär för inledningen av BÅNGBI, där våra ettor
får lära sig köra båt, göra marinbiologiundersökningar och tälta. MBV17 åkte RIB ut till vår ö Idskär
medan MBV19 blev guidade av MBV18 på fartyget Petsamo. Våra ettor vet nu allt om Petsamo och
vad som gäller under vistelsen på Idskär. De har dessutom fått lära sig köra RIB med hjälp av MBV17
och undervisats i grunder kring skärgårdsekologi. MBV18 har sysslat med entreprenörskap, lagat en
fantastisk middag och anordnat lekar för att eleverna ska lära känna varandra bättre mellan
årskurserna. Dagen har flutit på i ett fint tempo och det är en mycket god stämning bland eleverna. I
morgon fortsätter vi med båtåka och marinbiologi innan MBV19 fortsätter ut i skärgården med mig
och Magnus för fortsatt marinbiologi och naturguidning. Kvällen börjar bli sen och jag ska snart gå ut
och möta upp MBV18 som har haft mörkernavigering på Petsamo, sedan väntar en god natts sömn.
Hälsningar: Ola Håkansson, utbildningsledare MBV

