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Elevlogg:
Idag har vi varit på studiebesök på sjömansskolan här i Arrrecife. Det var med stor stolthet vår guide
berättade för oss om skolans verksamheter. Skolan är byggd som att det skall se ut som ett fartyg när
man ser det ifrån sjön, med rescuebåtar hängande utmed sidorna och bryggtorn på toppen. De
verksamheter som besöktes var Dykning med undervattensarbete, Marinbiologi, Maskinhall och
fiskeavdelning. Fiskeavdelningen var extra intressant med en fiskebåtskapten som instruktör där
eleverna fick lära sig att från grunden bygga och sy sina egna fiskeredskap och sedan använda dessa
på skolans fartyg. Man fick en stark känsla av att skolan värnar om och lägger vikt på att bevara
kultur och gamla traditioner. Dykavdelningen hade en egen tryckkammare och i marinbiologidelen
frodades allt från mikroalger till seabass och krabbor.
Efter utflykten rörde vi oss tillbaka till Älva där vi käkade rester från gårdagens ute i solen. Därefter
var det dags för lektion med Dag om ledarkunskap. Vi repeterade från Kristians lektioner om hur vi
uppför oss i nödsituationer i början av lektionen, följes upp av hur vi som blivande befälhavare skall
hantera jobbiga situationer ombord. Vi delades in i grupper där vi fick roll-spela att en person var
befälhavare, den andra personen var alkoholisten, tafsaren, resterande av gruppen analyserade. Det
var lite tufft att hålla minen uppe eftersom det var lite roligt samt att alla har fått för lite sömn på
sistone, men det gav en tankeställare om detta skulle hända i verkligheten. Uppgiften var att
befälhavaren skulle prata med den andra med lugn ton och försöka reda upp problemet.

Personallogg:
Hej.
Efter morgonrutiner, såsom frukost, städning och personalmöte där vi passade på att tacka Christian
för hans tid ombord så påbörjades underhållsarbete såsom att se över småskador på babordssidan.
Det går fort för rosten att bita sig fast. Lättarbetat när man ligger på en låg ponton. Jag körde
Christian till flyget och sen började provianteringsrunda med bl.a. att leta dammsugarslang som inte
håller tillräckligt bra. Då det har regnat en hel del på eftermiddagen så har det varit svårt att måla
utomhus. Men det finns alltid jobb i inredningen att göra. I maskin har huvudmaskin och
generatorerna fått remmar och vattenpumpar kontrollerade m.m. Nu är det filmkväll både i
skepparsalong och salongen i mittbygget.
Regniga hälsningar från Lanzarote där solen alltid skiner. /Robban o Erik

Gruppbild på klassen, lärare och del av besättningen. Bilden är tagen på kajen i Arrecife.

