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Elevlogg:
Hola!
Äntligen fick vi en efterlängtat natt på stilla vatten. Vår andra dag på Lanzarote har varit innehållsrik.
Vi startade dagen som vanligt med frukost klockan 7:15, sedan vid 9:00 efter vår dagliga städning gav
vi oss iväg till staden. Där besökte vi en yrkesskola med marin inriktning. De visade oss runt i skolan
och vi fick se deras dykutrusning, simulatorhall, maskinrummet och även deras tryckkammare varav
det bara finns åtta stycken av i hela Spanien. Sedan fick vi även prata med eleverna på skolan och det
hjälpte oss med undersökningarna. Nu är det här på båten och ser hur vi har det.
Efter besöket gav alla sig iväg till staden i sina projektgrupper och fortsatte med undersökningar och
såg oss omkring i staden. Här på land blåser de inte lika mycket så vi kan äntligen kan ta på shortsen.
Vi hoppas på en lugnare resa mot Marocko. Vid 17:00 är det planerar att lägga loss och fara mot nya
äventyr. Planen är att vi kommer spendera fyra dygn till havs denna gång
Adios

Personallogg:
Hola!
Idag när ni har julgransplundring hemma, går vi omkring i t-shirt och sandaler här på Lanzarote.
Vi började dagen med en halvtimmes rask promenad till Escuela de Pesca Lanzarote. Skolan ligger i
topp i Spanien för marina utbildningar, och har elever från hela landet. En av skolans utbildningar
liknar vår Yrkeshögskole-utbildning till skärgårdskapten och en annan liknar vår gymnasieutbildning i

Maskinteknik. När vi kom in i maskinhallen liknade den vår maskinhall på Marina, det luktade till och
med likadant, men den här var betydligt större. Vi hade inte möjlighet att se hur de arbetar med
vattenbruk, men de håller på både med fisk och med skaldjur. I en simulator tränar de på att styra
båtar i olika väderlek, trafikförhållanden och på att kunna manövrera fiskebåtar med olika redskap.
Tillsammans med ny teknik fanns också sextanter för att också kunna hitta vägen om tekniken
havererat. Den mest utmanande stunden på skolan var när både deras och våra elever satt i aulan
och skulle mötas för att kommunicera med varandra. Tack och lov byttes den första obekväma
känslan snart mot livligt sorl! På eftermiddagen, innan avgång fick Älva besök av elever och lärare
som vi träffat under förmiddagen. Våra elever guidade fint runt på spansk-engelska. Mest
uppskattade platser var nog maskinrummet och styrhytten. Vi hoppas kunna träffa skolan igen med
andra klasser.
Resten av dagen vandrade eleverna runt i Arrecife, med projekten och för att turista en del också.
Nu är vi mätta i magen och har på nytt gett oss ut på sjögung. Starten den här gången har varit
betydligt mildare än när vi lämnade Santa Cruz.
Hälsningar från oss på Älva,
Anna, lärare

