Loggbok frå n Viksten
Datum: 10/4‐19

Elevlogg:
Tjena mittbena landkrabbor och sjögurkor! Ni kommer än en gång guidas genom en magisk
loggupplevelse av era favorithostar Alma och Viktor. Vi har haft en fantastisk dag med intervjuer med
gamle yrkesfiskaren Anders, bonden Stina och kaptenen Mackan. Vi har fågelskådat, klappat nyfödda
lamm, plockat nyruvade ägg, matat höns och kor, kelat med kalvar och sist men absolut inte minst
hängt med denna fantastiska klass.
Det är onsdag och vi är inne på vår andra natt på Viksten. Klockan är 21:38 och partyandan börjar slå
rot i våra passagerare. I förens nedre plan kan du hitta Oscar, Emil, Benjamin, mig (Alma) och min
kollega Viktor. En hektisk monopolmatch är igång. Discolampan snurrar på för fullt, chipsdoften fyller
alla vrår och pengar kastas till höger och vänster. Vi har tidigare ikväll överraskat Emil och Tilde med
hembakad tårta, muffins och diverse kakor. Tilde och Emil fyller år på påsklovet så vi fick fira dem i
förskott.

Lärarlogg:
Vi har nu avslutat vår andra dag på Viksten och stämningen ombord är fortfarande på topp! Under
förmiddagen besökte vi Björkö, där yrkesfiskaren Anders Jansson håller till. På vägen dit räknade
eleverna sjöfågel samt hjälpte till med framförandet av Viksten. Efter en vällagad lunch angjorde vi
sedan vid Östanviks brygga på Nämdö och besökte Östanviks gård där Stina berättade om hur deras
jordbruk fungerade. Eleverna ställde många intressanta frågor även under detta besök och kommer
att ha ett digert material till sitt arbete om yrkesområden i skärgården. Själv förhörde jag mig om hur
det gick för Francisco från MBV17 som just nu gör sin APL på gården. Föga förvånande visade det sig
att det gick mycket bra och han fick goda vitsord av Stina. Francisco tog sedan med sig några elever
för att plocka ägg, vilket uppskattades mycket! Eleverna har skött sig mycket bra under hela dagen
och nu, när vi ligger på Mörtö‐Bunsö över natten, börjar lugnet sänka sig över båten. Loggen är
skriven och det är dags att slumra in.
Mvh: Ola Håkansson

