Logg frå n Norra Idskä r
Datum: 16 maj
Elevloggare: Gunnar, Thea, Kristian
Lärarloggare: Krister
Dagens ämnen: Säkerhetsutbildning och marinbiologi
Väder: Soligt, varmt (27 grader)

Elevlogg:
Hej hopp ni där hemma!
Här på Idskär har vi haft en rolig och lärorik dag. Vi började med att fira Francisco på hans 18-års dag.
Dagens huvudaktiviteter har varit att vi i halvklass släckte bränder (lekt anti-pyromaner) medan de
andra var och tog vattenprover och bottenhugg.
Efter avfärd från Idskär och stopp på Rindö så stekte solen. De som var och tränade rökdykning blev
”heta” i sina dräkter. Under tiden så togs det vattenprover, bottenhugg och badades hos de andra.
Den halvan av klassen som tog bottenhugg tog ett glasstop i Vaxholm.
Havssnuten, kustbevakningen, (som också var Kristers polare) kom och hälsade på oss på ön.
Till middag fick vi hemgjorda grillade hamburgare. Efter middag och kubbspel blev det en
efterlängtad marshmallowgrillning, några fattade eld men det gick bra ändå.
Ps. Ett skepp har seglat…

Lärarlogg
Hej,
Denna dag har haft samma upplägg som gårdagen. De som var på brandfältet igår har varit ute med
Petsamo idag och vise versa.
Vi har haft en strålande dag med underbart väder och väldigt bra förutsättningar för
provtagningarna. I ett bottenhugg räknade eleverna upp till 400 Märlor, en liten räkliknande krabat.
Vi hann även med ett badstopp efter lunchen. Några tyckte det var mysigt och skönt i vattnet medan
andra tyckte det var förskräckligt och simmade som galningar till badstegen för att komma upp igen.
Gänget som var på brandfältet idag har onekligen haft kul och var lyriska över sin upplevelse
tillsammans med de entusiasmerande instruktörerna på Rindö brandfält.

Väl tillbaka på Idskär fick vi en härlig grillkväll med både hamburgare och marshmallows. Nu är
klockan slagen och alla har gått till sängs. Imorgon väntar tipsrunda, prov och avstädning av ön och
båten.
Allt gott!
/Krister och Petra

