Logg från Älva
Datum: 2020-01-11
Elevloggare: Anton, Klara
Personalloggare: Överstyrman Sofia
Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife
Planerat datum för att segla vidare: i morgon kväll
Beräknad ankomst till nästa ö: La Graciosa på tisdag morgon
Väder: molnigt 19 grader Celsius

Elevlogg:
Idag har vi haft säkerhetsutbildning, där vi gick igenom vad vi gör i olika nödsituationer, alltså
samlingsplats och vad allt livsviktigt ligger när väl situation sker. Vi har även haft genomgång om
seglen där vi fått lära oss en hel del begrepp (som än inte fastnat). Det praktiska som vi lärt oss eller
repeterat är att kvajla samt olika sätt att hala in samt lossa segel. Efter detta hade vaktlag 1 en
musikquiz där alla deltog även besättningen. Alla verkade ha roligt och även vår grupp som höll i det.
En hel del har även tränat och tagit promenader in till stan där glass och annan proviant har
inskaffats för de kommande dagarna. Nu är det dags för lektion i fartygsbefäl och efter det är det tid

för läggning eller möjligtvis ett kortspel eller två. God natt från oss// Anton och Klara

Personallogg:
Jag har nu följt denna klass i snart tre år och det är så kul att se hur de har utvecklats, både som
individer men framför allt som grupp. Jag har aldrig seglat med en klass som har samarbetet så bra
och där det känns som alla verkligen ställer upp för varandra. Denna resa handlar till stor del om
kurserna fartygsbefäl och deras gymnasiearbete. Gymnasiearbetet handlar om att de skall (med vår
handledning) själva ordna allt som behövs för vår segling såsom buss från flygplatsen till guidade
turer och sociala aktiviteter. Detta är något som de har löst strålande. Jag har inte ens behövt vara
orolig en enda gång och imorgon så skall vi ut på en guidad tur till Teide som vaktlag 1 har ordnat.
Detta är deras andra segling och det är också något som märks. Eleverna är redan inne i rutinerna
och löser alla uppgifter. De går sina vakter, fixar och donar utan minsta problem. Besättningen liksom
jag kommenterar med förvåning hur bra de redan är, deras gemenskap och hur mycket de har
utvecklats.
Samtidigt som jag skriver detta så sitter alla och lyssnar uppmärksamt på en genomgång i
fartygsbefäl. Själv skall jag nog ut och äta en glass 
Ha det gott
//Mikael (Lärare)

