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Datum: 2015-09-03
Loggskrivare: Astrid och jenny
Lärarloggskrivare: Linda
Väder: Mest sol men en och annan regnskur, ca 18° C

Logg:
Hej!
Denna dag har tillbringats på Uddevalla Brandstation. Det började med att vi fick skjuts av
brandmannen Janne kl 7.00 till brandstationen. På förmiddagen hade vi teorilektioner där
brandmännen förklarade olika moment som t ex rökdykning och sanering efter kemiska
utsläpp. Därefter åt vi lunch på samma gymnasium som igår, det blev fisk med potatis och
spenatstuvning. Sedan fortsatte eftermiddagen på brandstationen. Ena halvan av klassen fick
bla utföra rökdykningsövningar, de gick ut på att iklädd rökdykarutrustning söka igenom ett
rökfyllt rum på personer och ta sig ut.

Andra halvan av gruppen spenderade eftermiddagen med att gör lite småövningar bla klippa
sönder en bil, åka upp i brandstegen (30 m!!!), klättra ner för en vägg med hjälp av klättersele
och spruta med brandslangen. De fick även testa en saneringsdräkt som används när farliga
ämnen spillts ut.

I slutet av dagen fick klassen se konsekvenserna av att hälla vatten på brinnande olja. Obs!
Testa inte detta hemma, det brann mycket. Man ska istället kväva elden med ett lock eller

annat föremål som finns i närheten. Vi hoppas att vi få se mareld ikväll igen, vi såg det igår
och det var jättehäftigt.
// Jenny och Astrid :D

Lärarlogg:
Klockan sju hämtade bussen oss från Gustafsbergs vandrarhem där brandmannen Jan
agerade busschaufför. Han körde oss till Östrabo yrkesskola där vi fick en ordentlig frukost.
Sedan bar det av till brandstationen där klassen blev uppdelad i sina olika vaktlag för att
prova på olika moment. Det var teoretiska lektioner samt en hel del praktiska övningar. De
har sett lite olika bränder och hört om släckmetoder. Eleverna har själva provat
rökdykarutrustning i ett mörkt rum och sökt efter en docka. De har utfört en övning i en
gymnastiksal där de hade på sig en mask som gjorde att de inte såg något och sedan kröp de
runt släpandes på en brandslang medan de letade efter ”överlevande”. Detta såg väldigt kul
ut för oss andra som såg på. De har repellerat ner från fönster med rep, åkt brandbil och
stått i en lyftkran som går 30 meter upp i luften. De har även fått klippa och såga sönder en
stackars gammal Ford för att känna på hur det är att öppna upp en bil som varit i en
trafikolycka. Det fanns även ett rum som var fyllt med ”discorök” och av egen erfarenhet så
kan jag meddela att man ser, ingenting. Man blir ännu mer förvirrad när några elever säger
”gå in här” utan att man vet vad det är frågan om, sedan stänger de dörren och ropar ”hitta
den andra dörren”! Jag stapplade fram, hostade till och ropade ”Va?”. Eleverna skötte det
rummet mycket bättre än mig kan jag lova. Dagen har varit en succé, några har känt att vissa
delar var lite obehagliga, men med stort mod har de utfört momenten och med riktigt glada
och nöjda miner efteråt. Här på kvällen fick vi även kladdkaka av Sandra som fyller 18 år
idag, den avnjöts samtidigt som hela klassen lekte viskleken.

