Logg frå n Alva
Datum: 28 april
Elevloggare: Linnea och Linnéa
Personalloggare: Mona
Position: Gosport
Segelsättning:
Fart:
Kurs:
Beräknad ankomst till nästa hamn: Onsdag
Väder: Soligt och blåsigt

Elevlogg:
Hej alla där hemma! Linneorna är tillbaka på kanalen!
Idag har vi varit på ”Unloc” där vi fick lära oss om entreprenörskap. Där fick vi även göra en
”entreprenörschallenge” där alla fick ”pitcha” en kort affärsidé riktat till ungdomar i Portsmouth.
Vinnande laget blev Meg som presenterade en seglarskola riktat mot tjejer. Efter presentationerna
fick vi även tillfälle att intervjua några entreprenörer från Portsmouth till våra seglingsprojekt.
Efter besöket gick vi till ”Five guys” för lunch. Av Linnéa får burgaren 5/5. Efteråt blev det enkäter för
några medan resten utnyttjade ”Gunwharf Quays” outlet för lite shopping, eller mycket shopping.
Kvällen avslutades med den sista förarintygslektionen med härliga Benke.
Nu ska vi gå och lägga oss för imorgon när vi vaknar är vi inne på sista veckan på vår fina och
händelserikaresa som inte alltid har varit en dans på rosor, men vad gör det. Vi har haft det
underbart i dessa 2,5 veckor som har varit
Ha det fint!

Personallogg:
Hello again!
Då var det dags för en lärar‐logg igen och det efter en lång och händelserik dag.
Efter en natt med, för de flesta, välbehövlig god sömn eftersom förra natten var lite guppig.
Men idag var alla verkligen på topp – jag var så imponerad!
Vi har alltså träffat en organisation som heter ”Unloc” som startats av en blott 22‐årig kille vars
affärsidé är att låta ungdomar träna sina ”entreprenöriella” egenskaper och kunskaper. De

samarbetar med ett antal skolor, universitet och företag. Och idag guidade han och hans kollega
Ryan ”FE17” (klassen ombord) genom en Challenge där de på mycket kort tid fick formulera en
affärsidé och strukturera den i en ”Business Model” Canvas samt pitcha idén som avslutning. Den
bästa klassen formligen kastar sig över utmaningen och levererar åtta intressanta affärsidéer med
tillhörande modell och marknadsföring inom 2 timmar! Hayden var riktigt imponerad både av deras
förmåga men också av vilken otroligt trevlig klass de är. Stolt fröken!
Efteråt fick vi dessutom träffa inte mindre än 10 lokala entreprenörer som hade tagit sig tid en
söndag för att träffa våra elever. Det blev många intressanta samtal.
Efteråt skyndade flera grupper ut på stan för att göra sina sista intervjuer. Och shoppa  Även
fröknarna hann shoppa lite…
Många valde att äta middag på stan och just nu spelas det spel och charader
Men nu kom fröken Ylva och meddelade att det är lilla bokstaven som gäller efter klockan 22… och
23 ska alla små trollungar vara uppknutna i svansen i sina hytter  Så det så!
Vi hörs snart igen!

