Logg frå n Alva
Datum: 18 December 2014

Personallogg:
Kära elever i MBV 13 och 14! I morse klockan 6 satte ni er på bussen till flygplatsen och vi tog
farväl av varandra efter nästan en månad ombord. Det har varit intensiva dagar, mycket
skratt och fantastiska upplevelser, men också en del konflikter och svårigheter. Precis som
livet i övrigt. Och det är ju så det skall vara; veckorna ombord i Älva blir ett koncentrat av
många av de utmaningar som ni kommer att möta i vuxenlivet. Här skall vi samsas på en
liten yta, försöka samarbeta och komma överens, övervinna oss själva för att göra sådant
som är motigt (för om inte jag gör min del måste någon annan göra det i mitt ställe), ställa
upp för varandra, uppmuntra, stödja. Men också dela upplevelser och glädjeämnen, inte
minst glädjen att känna att man gör ett bra jobb tillsammans.

En del av er har tagit er an och klarat av dessa utmaningar på ett lysande sätt, andra har haft
längre väg att gå. Vi är alla olika, med olika förutsättningar, starka och svaga sidor. Men alla
har rätt att bli sedda som individer och bemötta med respekt. Glöm aldrig: Varje människa
du möter - och du själv också - är ett universum, ett gåtfullt och unikt universum med nästan
oändliga möjligheter.
För oss i besättningen är det förstås en glädje att se hur de duktiga och framåt eleverna tar
för sig av livet ombord. Men det betyder ännu mycket mer när någon som inte är född med
guldsked i munnen förändras och växer i självrespekt, mognad och självinsikt. Också för oss
som jobbar ombord är varje segling en resa i förändringens tecken. Förhoppningsvis lär vi oss
något nytt med varje klass, och blir lite bättre på att möta och se varje elev.

Och kära föräldrar; Just nu och några få år framåt har ni möjlighet att ge era barn, som snart
är unga vuxna, just det som bara ni kan ge; föräldrars närvaro. Chansen kommer aldrig
tillbaka.
Slutligen: Hela besättningen här ombord önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt
År!
Sören, kapten på Älva under seglingen med MBV 13 och 14

