Logg frå n Alva
Datum: 18 maj -17
Elevloggare: Melissa & Martin
Personalloggare: Axel Taube
Position: Ramsgate England
Datum för att segla vidare: 19 maj - 17
Datum för ankomst till nästa hamn: 20 maj - 17
Väder: Sol, moln & regn (England, alltså)

Elevlogg:
Hej!
Idag inledde vi dagen med en fantastisk frukost, gröt serverades med sylt och annat gott. Efter
frukosten informerade Sören (kapten) om att vi inte seglar iväg ikväll. Vindarna ligger inte på våran
sida därför bestämde Sören att vi ger oss iväg kl 06.30 imorgon. Sedan drog vi oss in till stan då vi
hade en engelska uppgift att intervjua lokalbefolkningen om bla brexits påverkan i samhället.
Därefter gick vi tillbaka till skeppet superhungriga för att äta lunch, på lunchen serverades bankat
fläsk med med en god citronsås och ungspotatis, vegetarianerna fick en thaiwok. Senare på dagen
hade några muntlig nationella i engelska med Lotta. På eftermiddagen drog hälften av klassen ut på
stan och käkade middag medan de resisterande stannade kvar och fick en fantastisk middag på båten
som bestod av ugnsgratinerad pastagratäng. Till efterrätt fick vi jordgubbar med chokladsås och
grädde. Nu sitter vi i salongen och myser medan regnet öser ner utanför. Puss & kram!!

Foto: Theodor

Personallogg:
Dagens väder höll tyvärr inte samma blåa himmel som igår, men dagen startades lika fint för det. Vid
uppdatering utav vädret inför resan mot Texel togs beslutet att meddela eleverna om att avfärden
senareläggs något och att vi avgår tidigt i morgon bitti. Efter att morgonmötet och den dagliga
städningen gick därför eleverna i land för att genomföra skolarbeten som krävde att intervjuer utav
lokalbefolkningen. Efter lunch startade undervisningen inför kustskepparexamen, där eleverna fick
lära sig grunderna för att tolka ett sjökort och dess information. På grund av senarelagd avgång
bestämde sig en del av eleverna att passa på att gå ut på stan för att äta middag ihop medan resten
njöt av fartygets egna mat. Under kvällen har regnet håll i sig och den gemensamma salongen har
därför används flitigt men sång och häng för dem som inte tagit en tidig kväll inför morgondagens
resa.
Andrestyrman Axel

