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Väder: Regnskurar med små luckor av sol

Elevlogg:
God kväll!
Nu börjar resan röra sig mot sitt slut. Idag gjorde vi nationella provet i engelska på en skola här i
Brügge. Det handlade om mat och miljö. Ett ämne som återkommer ganska ofta i skolarbeten, så jag
tror hela klassen kände sig bekväma med det. Skolan vi skrev på var ganska cool, ingen vanlig skola
utan de hade en stor scen och skolan såg mer ut som en musiklokal.
Sen så gjorde vi väl tyvärr inte så mycket mer på grund av vädret. Några har kompletterat sina
undersökningar till seglingsprojektet och några har jobbat med analyser. Vi började packa och tvätta
inför slutstädningen imorgon, så nu är slutet på resan så nära att man nästan kan ta på det. Även fast
det har varit otroligt roligt så är det många som känner att det ska bli riktigt skönt att komma hem.
Hörde att vädret där hemma har skiftat till ganska dåligt så det gör väl att hemlängtan blir lite
mindre. Brügge är verkligen en fin stad, så hade gärna stannat lite till. Nu är ju flygstrejken över dock
så det finns ingen undanflykt. Så får det bli
/F&M

Personallogg:
Så var det frökens tur igen; otroligt vad tiden går fort på Älva. Med bjudgodis från eleverna har jag
fått energi och inspiration att skriva min sista logg för denna resa. Som killarna skrev ovan har det
varit en relativt stillsam dag; eller det är så det känns när vi ligger stilla… I verkligheten har det varit
ännu en dag full av handledning av seglingsprojekt och ergonomiexaminationer tillspetsad med
nationella prov och lite allmänt ”trixelix”. Fröken kom till och med sent till middagen.
Det börjar bli dags att knyta ihop säcken i seglingsprojektet. Alla ni som skrivit uppsatser, rapporter
och avhandlingar kan säkert identifiera er med känslan av kaos som smyger sig på när det är dags att
tolka resultatet. Har man nog mycket data? Hur ska det tolkas? Håller teorierna? Har man valt rätt
teori? Ser man verkligen ett mönster? Håller djupintervjuerna? Skulle de varit strukturerade istället
för semistrukturerade? Vad säger egentligen Steinar Kvale om djupintervjuer? Varför känns hjärnan
som ett kosläpp? Vad kostar en belgisk våffla? Hur många hinner man äta? Ungefär där befinner sig
majoriteten av FE 17, medan Mona och jag försöker ställa kloka, hjälpande och utvecklande frågor.
Och ja, våra hjärnor känns också lätt överhettade emellanåt …. Misstänker att filosofiska råd som
”det som inte är, är också” inte alltid hjälper. Märkligt. Skickar en tacksam tanke till min handledare
Karin S på GIH som verkligen är en förebild gällande handledning. Hon har funnits på min axel idag.

Vad som verkligen gläder och inspirerar är elevernas förmåga att konkretisera varandras styrkor. Vad
sägs om feedback som: ”du är strukturerad och lyfter de andra när de behövs”, ”du är gruppens
maskinist som får allting att funka” och ”du ställer de frågor som behövs för att ta oss framåt”
Det är verkligen en ynnest att få vara med på elevernas resa – även i en metaforisk betydelse.
Om jag ska lista min topp tre under seglingen blir det:
a) Besöket vid Kommissionen och Parlamentet
b) Entreprenörworkshopen i Portsmouth (och då var jag på annat uppdrag så jag har bara hört
elevernas exalterade återberättande)
c) Norskkaraoke –tävlingen ( den passionen och de falska mikrofonerna…)
Nu är vi i och för sig inte klara med alla ergonomiexaminationer eller ”bästa våffelbilden ännu” så det
kan ändras… Det har varit ett par riktigt bra ergonomiproblem idag, som till exempel de ergonomiska
problemen med sänglådan under Rent Skepp. Ni kan inte ana hur komplext det är. Favoriten hittills i
våffeltävlingen återfinns nedan.
Hur gärna fröken än vill skriva logg och delge er alla detaljer om hur fantastiska FE 17 är, så måste
hon ta tag i dagens vanligaste fråga: ”men hur ska jag få med mig allt hem”….
#dubehöverinteenklädrulleellerhantlar #underställetvarbra
Sköt om er och håll i er 6 maj är vi hemma igen! Fe 18: nästa år är det er tur!
Hils Y

