Logg från Norrå Idskår
Datum: 6 sept 2019
Elevloggare: Elin Hedman, Andreas Flodman
Personalloggare: Ola Håkansson
Plats: Stora Rävskär - Stocksund
Väder: Soligt

Elevlogg:
Nu sitter vi på Petsamo på våran åtta timmars resa tillbaka till Stocksund och använder vår tid till att
skriva denna logg. De här dagarna har varit spännande, lärorika men också kalla då vi hade hoppats
på väder efter kläder. Vår första natt tillbringade vi på Idskär med både MbV17 och 18, sedan åkte vi
vidare till Själbottna och Stora Rävskär som ligger ännu längre ut i skärgården. På Själbottna som
ligger i mellanskärgården har vi gjort undersökningar på växter och djurlivet sedan jämfört de
undersökningar vi gjort på Rävskär som ligger i ytterskärgården.
När vi kom ut till Själbottna så blev det annorlunda då vi behövde laga vår egen mat med stormkök.
Helt ärligt så blev det inte lika bra som när Mbv18 lagade mat åt oss, men det funkade. Det blev lite
otur med vädret de två första dagarna ute på öarna och motsvarade några blöta tält. Sista dagen
däremot var det väldigt fint att sova under den stjärnklara himlen och se blixtarna lysa upp en bit
längre bort.
Skriven av Elin Hedman och Andreas Flodman i MbV19, vi ses!

Personallogg:
Hej alla!
Vi avslutar nu våra BÅNGBI-dagar med MBV19 och solen skinandes över Petsamo. Efter Idskär har
eleverna fått besöka öarna Själbottna och Stora rävskär i syfte att jämföra ekosystem mellan inre och
yttre skärgård. De har undersökt djur och växtliv från strandnära vatten och upp på land för att
lättare få en bild av skillnader och likheter mellan öarna. De har även fått tälta, laga sin egen mat på
stormkök och lärt sig vikten av planering och att passa tider när vi är ute i fält. Nu sker slutstädning av
Petsamo innan vi anlöper Stocksunds hamn. Samtliga är vid gott mod men aningens trötta.
Hälsningar Ola

