APL - Elevlogg Briggen Tre Kronor.
Datum: 2017-09-25
Position: Sundsvall

Logg:
Hej där hemma!
Idag har vi haft massor på gång hela dagen!
Först var det skolklasser här och vissa av oss fick hålla en presentation och sen visa dom
runt på båten. Efter det så delade vi oss i två grupper och den ena gruppen fick åka ut med
skeppsbåten och mob-båten för att ta vattenprover och segla. Det var lite kallt och lite blåsigt
men det var ju bra så kunde det bli bra segling. Vi tog vattenprover vid olika fabriker här runt
och inne i ån.
Efter lunchen åkte andra gruppen ut och första gruppen tittade på sina prover i mikroskop.
Samtidigt var det öppet skepp så några visade runt och pratade med besökare.
Nu ska vi snart äta middag och sen ta det lugnt efter denna hektiska dag!
Ha det så bra!
Hälsningar
Jakob

Lärarlogg:
Hej hej allihop!
Dagen idag har bjudit på mycket spännande saker. Vi började dagen med besök av två
skolklasser. De fick höra en presentation om Östersjön och miljöproblemen här. Sedan tog vi
dem på en rundvandring i skeppet. Efter det så sjösatte vi skeppsbåten och mob-båten och
gav oss ut på fjärden för att håva plankton. Vi tog oss förbi bron till Ortvikens pappersbruk.
De som seglade skeppsbåten hade händerna fulla och seglade på i full fart. Väl ombord på
Briggen serverades fisk- & skaldjurssoppa med bröd.
Eftermiddagen har fyllts av mikroskopiering av vattenproverna i jakt på mikroplaster. Tyvärr
hittade vi en hel del.. Vi fick även besökarna på öppet skepp att få upp ögonen för
plastproblematiken och de var väldigt intresserade av att få se hur deras badvatten ser ut.
Nu i väntan på pyttipanna spelar elverna poker med Algrens bilar som valuta.
Ha det så bra så hörs vi imorgon!
/Veronica

