Logg frå n Alva
Datum: 5/2 2015
Elevloggare: Thomas
Personalloggare: Ellen
Position: Valle Grand Rey, La Gomera
Segelsättning: inte än
Fart:
Kurs:
Beräknad ankomst till nästa hamn: lördag
Planerat datum för att segla vidare: ikväll, efter middagen
Väder: Klart till halvklart, ca 18 grader

Elevlogg:
Hej alla där hemma! Idag drog pluggandet igång igen efter den efterlängtade fria dagen igår, och det
ordentligt! Direkt efter morgonstädningen satt så gott som alla koncentrerat framför böcker och
datorer i sina grupper för att förbereda inför slutredovisningen. Det märks tydligt att vi är på
sluttampen av arbetet då vi är mer sammanbitna och målmedvetna än tidigare. Trots
studiemotivationen som råder är humöret på Älva som vanligt på topp. Under lunchen tog t.ex.
många tillfället i akt att bada. Vanligtvis är detta inte möjligt i hamn men La Gomeras underbara
lagun inramad med höga klippväggar är undantaget. Det kristallblåa vattnet lockade många till testa
sina vingar med våghalsade spikar och bomber från peket vilket ledde till riktigt glada miner. Den
bästa möjliga pausen för att vila hjärnan från arbetet som satt igång lika hårt igen på eftermiddagen.
Ikväll avseglar vi för vårt sista dygn till sjöss på denna underbara resa. Enligt prognosen kommer vi få
en fin segling till Las Palmas större, välbesökta och vad vi har fått höra lite hektiska hamn, så det
kommande dygnet på det vidsträckta och harmoniska havet kommer i alla fall jag njuta mycket av.
Glada hälsningar från Thomas

Personallogg:
Trots att det är ganska molnigt så har vi haft en relativt varm dag. Tillräckligt varm för bad, har i alla
fall eleverna tyckt. Denna dag, liksom dagarna framöver, är den verkliga slutspurten. Grupperna
diskuterar och funderar, analyserar och värderar inför redovisning av sitt sociologiprojekt. Mitt huvud
snurrar efter att ha koncentrerat mig intensivt och försökt hjälpa till att vrida och vända på resultat
och slutsatser kring genus och unga i samhället, kriminalitet och nationalism. Tyvärr är det inte så lätt
som gymnasieelev att få ett fantastiskt, nyskapande resultat hur gärna man än vill, men jag vill
understryka att nivån på förståelsen är hög, och att de verkligen är fantastiska. Det är ett stort och
krävande projekt, och det tar tid att sätta sig in i ett nytt ämne, samtidigt som man seglar, och samlar
in enkäter och annat på olika språk i olika länder. Flera grupper har också fått tänka till och ändra en
del av sina ursprungliga tankegångar, och en del av ”den lediga tiden” går garanterat åt till att söka
wifi i olika hamnar för att få mer forskning att luta sig mot. Vi är många som gillar gratis wifi på
caféer. Men resultatet ser, peppar, peppar, ut att bli bra!
Idag har vi också sett resultatet av det besök som Björn och fyra elever gjorde på polisstationen i
Santa Cruz de la Palma, en lång artikel på spanska som går igenom hur intresserade och duktiga våra
elever är, och den höga akademiska nivån, med flera fina bilder. Jättekul att få höra både för lärare,
elever och besättning! Vi har rätt att vara stolta!
Jag måste också få lägga ett sista ord av uppskattning till besättningen, som tog hamnvakten igår
kväll när alla gick iland och åt. Utan er är faktiskt ingenting möjligt, och eleverna uppskattade den
lediga dagen och kvällen väldigt mycket.
Massor av kramar till er där hemma!
Ellen Eriksson

