Logg frå n MbV18 ☺
Datum: fredagen den 7/9-2018
Väder: Sol
Plats: Stora rävskär
Elevloggare: Alma Rivarola Baraibar, Viktor Westman
Lärarloggare: Ola Håkansson

Elevlogg
Tjaba kära mbvlol18 logg, detta är invigningen för denna klass första logg! Det är ingen
mindre än Alma Rivarola Barabar och Viktor Westman som kommer hosta er under denna
logg upplevelse. Vi befinner oss på en fantastisk ö i stockholms ände, det är såklart stora
Rävskär i Stockholms ytterskärgård vi pratar om. Morgonen har bjudit på en fantastisk
soluppgång som värmde hjärtat, liksom våra tidigare två nätter på denna expedition så har
ett gäng sovit ute. En av dessa tappra uteliggare var Leon Von Gyllenpalm. vi har därför valt
att intervjua honom så ni kan få ta del av alla nattens smarrigheter.
Beskriv denna natt med tre ord
-jag blev våt
Bjöd natten på några överraskningar?
-det var en mycket angenäm natt, men när daggen kom blev jag våt #fettkonstigt
Hur var vädret?
-klart, med smått svalkande brisar
skulle du rekommendera att sova ute
- 9/10, jag borde ha haft en hängmatta
Övrig kommentar?
-PS. rosor är röda, violer är blå, jag gillar petsamo för den är inte grå

Utvärdering av klassens första äventyr:
första stoppet, Idskär.
idskär är skolans egna ö, den består av ett gäng små hus med mysiga våningssängar och
element som gör det varmt om sensommar kvällarna. Men vi sov i dem daggdränkta tälten
bredvid. Mbv 17/16 fixade maten, som fick av klassen en 6/10. Nu när klassen lärt sig köra
ribb blir havet plötsligt säkert, håll i hatten för här kommer vi. Andra natten tillbringades på
Stockholms egna mandel i gröten, Själbottna i stockholms mellanskärgård. Själbottna får
9/10 av klassen då vi hade lägerbål med marshmallow på menyn. Under klassens
skönhetssömn bjöd skogen på en avslappnande massage bestående av kottar, stenar, rötter
mm som gjorde att Mbv18 var riktigt pigga på första undersökningen… Morgonstund har
guld i mun, därför blev mbv18 45 minuter sena med packningen efter frukost. Efter en härlig
tid på själbottna kastade vi loss för att än en gång göra havet säkert. Vid rodret hade vi Ivan
Ahlström som körde en underbar kryssning mellan kusterna för att kontrollera havet på alla
plan. Väl framme vid himmelriket där vi befinner oss just nu stod en bedårande städning på
schemat, tack kära lärare för att ni låter oss använda våra kunskaper på bästa sätt. Kvällen
bjöd på ett själsrenande bad och en hel kroppen hårresande solnedgång. Andra
undersökningen resulterade i en chockerande havsöring på ca 1,5 kg vid strandkanten. Leon
Von Gyllenpalm bjöd även på sitt tredje omedvetna dopp i vattnet. Resan börjar knyta sin
sista knop, snart är vi hemma så förberedd tvätten mamma och pappa!
Tack för oss, och tack kära lärare och besättning för en livsförändrande resa.

•

Alma och Viktor

Lärarlogg
Hej.
Efter Idskärsvistelsen har nu MBV18 utfört två biologiska undersökningar där de jämfört en ö
i de inre delarna av skärgården med en ö i de ytterskärgården. Syftet är att de ska jämföra de
två ekosystemen genom att studera växtligheten på öarna samt genomföra en zonering från
vattnet och upp på land. Under en zonering tittar de på vilka arter de finner i de zoner som
undersöks och sedan jämförs de två öarna med varandra. Eleverna har visat stort
engagemang i undersökningarna men det märktes också att detta var den första
fältaktiviteten. Efter en försening på Själbottna med 45 minuter fick eleverna rannsaka sig
själva och inom tältlagen komma upp med en plan för en mer effektiv morgon på Stora
rävskär. Avgångstid var satt till 9.00 och eleverna var inpackade på båten redan kl 08.40
denna morgon. Med beröm godkänt! Efter några härliga dagar med biologi, tältning,
båtkörning, matlagning, bad och sena samtal i sovsäckar under stjärnhimlen är vi nu på väg
hemåt. En mycket trevlig första utflykt med vår nya klass på MBV!

Soliga hälsningar: Ola Håkansson, lärare

