Logg frå n Alva
Datum:

17/10 - 2018

Elevloggare: Jennifer & Olle
Personalloggare: Sofia och Frida
Position: Malaga
Segelsättning:
Fart:
Kurs:
Beräknad ankomst till nästa hamn: 10:20 Arlanda
Planerat datum för att segla vidare:
Väder: Molnfritt och soligt, 25 grader i skuggan, vindstilla

Elevlogg:
Skepp och hoj en sista gång från Älva!
Sista dagen här ombord för Lk16s-del och redan vid frukosten så märktes det bland eleverna att det
var dags för sista dagen. Direkt efter frukost så rivstartade vi tillsammans med besättningen med
slutstädningen och det var med en glad stämning som städandet börjades med massor av musik till
hjälp. Efter en lunchpaus och lite fika så blev vi tillslut klara med städningen runt 16 tiden och Älva är
skinande rent och redo för MT 17 som ska ta över stafettpinnen. Efter städningen delade klassen upp
sig där en del gick till stranden för att jobba på den sista brännan och ta ett sista dopp, medan andra
delar valde att utforska staden ytligare. Några elever fick även chansen att klättra upp i bredfocken
tillsammans med Pontus. Vid 19:30 stod Lk16 och besättningen på kajen redo för att ge sig ut på en
sista måltid tillsammans och på menyn stod det tapas och paella på en trevlig spansk restaurang.
Under middagen så hölls det tal i alla dess former från lärare, besättning & vaktlagschefer. Nu är alla
ombord igen efter den utsökta middagen och några förbereder sig för att sova medan några har
planerat att stanna uppe och umgås med nattvakten tills vi ska åka vid halv fyra i natt. Imorgon
kommer vi landa 10:20 på Arlanda. Om vi ska summera detta äventyr så har det varit en otrolig resa
som vi alla kommer minnas och höjdpunkterna under dessa 4 veckor går inte att summera i en logg.
Vi i Lk16 vill tacka besättningen för allt de lärt oss och alla skratt vi delat under resan.
Hejdå en sista gång från Älva // Jennifer & Olle

LK16 over and out!

Personallogg:
Så var ännu en resa över. Klockan är 0345 och nu är de på väg mot bussen. Det är som vanligt med
blandade känslor som man säger hejdå till en klass. Vi har ju fått låna eleverna som vår extrafamilj
och delat med- och motgångar under 4 veckors tid. Att få se eleverna utvecklas inte bara i
sjömanskap utan även som människor är en stor del av det som gör det här jobbet så roligt. Vi
kommer att minnas LK16 som klassen som aldrig lärde sig spola i toaletten och som var en ovanligt
frisk klass (Det tackar sjukvårdsansvarig för.)
Igår var det som sagt slutstädning och eleverna jobbade på bra men lyckades ändå inte riktigt slå 6timmarsrekordet som sattes av en MT-klass för ca 10 år sen. De höll dock uppe en god stämning
under hela slutstädningen och hjälpte varandra. Det är för övrigt något annat som vi kommer att
minnas LK16 för. De ställde upp för varandra under resan. Tog vakter för varandra när deras
vaktkamrater var sjösjuka och hjälpte till i byssan även när de inte hade byssavakt.
Vi tackar för den tid som har varit. Tack för god mat, roliga vakter, mysiga filmkvällar, aktivt
deltagande under navigationslektionerna och en vilja att lära er. Vi ser fram emot att se er i
studentstass i början av sommaren 2019.
Stora kramar/
Sofia och Frida

