Logg från Idskår
Datum: 3 maj 2021
Elevloggare: Hassan och Bella
Personalloggare: Zainab
Väder: 9 grader och vindstilla

Elevlogg:
Väldigt glada att vi fick åka till Idskär igen. Det var kul att komma tillbaka och skapa nya minnen. När
vi kom hit så fann vi nya maskotar/fågelskrämmor som skulle hålla fåglarna borta. Fungerade inte
riktigt men de var ändå rätt fina att ha. Vi börjande med att ha brandteori och sedan fick vi testa på
att släcka brand vilket var mycket kul. Vi fick testa att släcka en lite större brand i en slags behållare
med vätska med brandsläckare och sedan på en ”människa” med hjälp av en brandfilt. Vi har även
gett dockan namnet Sigismund. Vi fick ”taco bell” (tacos) till middag. Efter våra teorilektioner och
övningar fick vi lite fritid. En stor del av oss valde att basta och bada på kvällen medan andra valde att
ta det lugnt i sina stugor.

Personallogg
Yes, alla negativa! Puuh!
Man har oroat sig hela helgen över att inte få komma i väg till Idskär och efter alla antigentester kom
sms:et kl.10 från vår skolsköterska ”Alla neg.”, det kändes som en otrolig lättnad för oss alla.
Eleverna fick direkt sätta i gång sin utbildningsresa med genomgångar om de marinbiologiska
provtagningarna varvat med att bada i överlevnadsdräkter. De var snabba med att hoppa i
överlevnadsdräkterna och det såg ut som att de tyckte att vattnet var rätt behagligt.
Under veckan ska MB20a gå säkerhetsutbildningen ”Basic Safety” med min kollega Petra Nyberg och
jag ska handleda eleverna i att ta olika vattenprover från och m.h.a. Petsamo, vi ser fram emot
lärorika och spännande dagar på Idskär. Petsamo var bokad kl 12:30 för avfärd men eftersom
testerna tog länge tid än tänkt på morgonen blev dagen förskjuten en timme framåt. Vi kom äntligen
iväg med kapten Marielle och matros Emil som även de kommer att spendera veckan med oss på ön.
Idag fick Marielle lämna ifrån sig rodret till Zainab som framförde fartyget säkert från (en liten bit
utanför) Stocksund till (en liten bit innan) Idskär. Att lägga till och kasta loss är överkurs för mig vid
det här läget.
Lärare Zainab

