Logg från Torrseglingen 
Datum: 2015-09-07
Loggskrivare: Sandra och Anna-Helena
Lärarloggskrivare: Björn
Väder: Soligt med lite moln på em och en lite kylig nordanvind. Temp 17°C.

Logg:
Hej alla loggläsare!
Som varje morgon här i Grundsund började dagen med att vi tog några vädermätningar direkt
efter frukosten. Sedan var det dags att börja cykel turen till den andra exkursions platsen där
vi utförde vår andra mjukbottens undersökning. Istället för en fyrtio minuters cykeltur blev
det en dryg två timmar lång resa då vi cyklade över ängar, gick genom ko hagar och avslutade
med en vandring och klättring ner till sundet. Det var en solig dag och humöret var på topp så
snart alla hade fått i sig sina lunchpannkakor. Solen sken och det var väldigt kul att se hur
tidvattnet kom in och steg på stranden medan vi gjorde våra undersökningar och nycklade de
organismer som vi fick upp. Hemvägen gick betydligt lättare och när vi var hemma satte sig
alla vaktlagen för att fortsätta skriva sina rapporter. Rapportskrivandet avbröts av en god
middag. Det bjöds på kycklingwok och marängsviss till efterrätt. Nu måste vi fortsätta skriva
vår rapport så vi kan åka till Lysekil och gå till Havets hus imorgon.
Glada hälsningar Sandra och Anna-Helena

Lärarlogg:
Hej! Ännu en dag med grävning i mjukbottnar den här gången strax utanför Fiskebäckskil dit
vi tog oss per cykel. Återigen stod jag på stranden småfrusen och såg hur eleverna stod i
iskallt vatten och triumferande konstaterade att de lyckats fånga en mask som låg nergrävd i
bottensanden. Ja det saknas verkligen inte entusiasm. Efter middagen i Grundsund satt Linda
och jag och pratade med Lena och Olof Hermansson som driver vandrarhemmet där vi bor.
Lena berättade att de tyckte att våra elever var så trevliga och uppförde sig så bra. Hon hade
också hört från flera av ortsborna att de tyckte likadant. Hon tyckte att Älva skulle besöka
Grundsund nästa gång vi passerade. Mb14a gör verkligen bra PR för Marina Läroverket.
Imorgon är sista dagen i Grundsund, vi hörs igen då.
Hälsningar Björn

