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Elevlogg:
Hej loggen från ett 28 gradigt Spanien! Ni får akta så att vi inte smälter här borta!
Nu har nästan halva tiden gått och idag har det hänt mycket. Dagen började som vanligt med frukost
och städning. Sedan fortsatte vi med redovisningarna som var kvar. De som inte hade redovisningar
fick gå i land för att samla in enkäter. Senare på dagen hade vi förarbevislektion och vissa passade på
att åka till stranden. Bad i oktober säger vi inte nej till! Vi kan verkligen kalla det ett SVALKANDE
dopp i Atlanten men trots kylan så var det värt det. Byssanlaget för denna vecka hade
avslutningsmiddag och det bjöds på lasagne och kladdkaka. Några elever fick chansen att klättra upp
i masten för att fixa bredfocken (vilket är ett segel, för er som inte förstår). Nu väntas obligatorisk
filmvisning av filmen The Way inför vårt studiebesök på torsdag till Santiago de Compostela.
Hoppas ni ha det bra!
/Kram Victoria och Lina <3

Personallogg:
Hallå!
För sista gången denna resa skriver vi lärare loggen. Fyllda med smarrig kladdkaka och må brakänslor efter kvällens film ska vi nu summera våra två veckor. Men låt oss först börja med dagen. De
sista redovisningarna avslutades, och all bedömning är gjord inför morgonens återkopplingar. Som
skrevs ovan har solen förgyllt vår tillvaro – särskilt när vi hör att hösten är kommen hemmavid.
Tillsammans med våra elever – som har halva äventyret kvar – har vi haft det alla tiders. Engelska
kanalen var tuff, Biscayaöverfarten mer av trivsam karaktär, Vigo har varit molnfritt i stort sett sen vi
anlade. Eleverna har jobbat väl med studier och tar hand om varandra. Imorgon kväll kommer Arvid
och Jan som tar över stafettpinnen. Vi tackar besättning och elever för denna gång och önskar
fortsatt god tur.
Vänligen, Marie och David

