Logg frå n Norra Idskä r
Datum: 15 maj
Elevloggare: Jakob, Jonas, Anton
Lärarloggare: Lasse
Dagens ämnen: Säkerhetsutbildning och marinbiologi
Väder: Soligt, varmt (27 grader)

Elevlogg:
Tjena alla fanz, Idskär här. Idag har vi haft en tuff och svettig dag, vi har rökdykt och samlat
vattenprover. Vi kom ut till Rindö med höga förväntningar på denna del av utbildningen och vi blev
inte besvikna. Vi började med lite teori om hur man ska släcka och behandla bränder vilket var
ganska trist men efter det hettade det till, bokstavligen. Vi dök in i rökfyllda containrar utan någon
som helst synförmåga och med assistans av syremasker kände vi oss som Tom Cruise i Mission
Impossible 3. Men en svettigare version… Det droppade svett som vitlökssåsen i kebabrullen men vi
lät det inte hindra oss utan vi genomförde det exemplariskt (tror vi). Petsamo däremot hade inte lika
kul har jag hört… Kvällen avslutades med en saftig köttfärslimpa av våran mästerkock ValleBro.
Hoppas ni har det lika skönt som vi har det här.

Lärarlogg
Hej igen
Att eleverna på brandfältet haft det bra råder det ingen tvekan om, däremot har de nog fel om att vi
inte haft det bra på Petsamo. Klockan 8.15 i morse avgick Petsamo mot Rindö för att lämna av
brandfältsgänget. Därefter började vi styra mot Baggens- och Ingaröfjärden. Sällan har jag varit med
om en provtagning i liknande väder, fantastiskt, soligt och i princip vindstilla, perfekt väder för
provtagning. Vi fick upp en hel del skoj, bl.a. en ganska stor skorv (ishavsgråsugga), se bild. Altt gick
planenligt och nu har eleverna en del resultat att tolka.
På tillbakavägen till Rindö, där vi skulle hämta upp brandfältsfolket, så stannade vi till i Vaxholm för
alla glassnödiga, samtliga ombord svalkade sig med en.
Imorgon kommer vi ha precis samma aktiviteter, bara det att halvklassen byter så de som var på
brandfältet åker Petsamo, och tvärtom.
Just nu har halva klassen HLR-övning medan resten är lediga. Jag åker hem imorgon efter middag,
men Petra och Krister kommer att ta väl hand om ungdomarna på torsdag.
Tack för den här gången
Lasse

