Logg från Idskår
Datum: 16 september 2021
Loggskrivare, elev: Elsa Sjöqvist Arlehov och Amavie Almendal
Loggskrivare, personal: Amanda Karlsson
Dagens ämne: Psykologi breakdown
Väder: Blåsigt, molnigt och kallt

Elevlogg:
Tjingeling badring!
Vi började dagen med nybakat bröd och andra underbara tillbehör. Sedan bar det av mot psykologistudier där vi fick analysera fallanalyser. Det var väldigt intressant och vi fick diskutera i grupp och
fick många infallsvinklar. Tove R var speciellt duktig på fina formuleringar.
Därefter var det fika med frukt och knäckemacka och givetvis kaffe. Därefter fick vi göra en kreativ
och underhållande pjäs där man skulle visa vad man lärt sig om de olika psykoanalyserna. Det var
väldigt kul att titta på för alla gick all in, det vinnande laget (Elsas lag) fick sedan choklad på kvällen,
vilket var väldigt generöst och uppskattat.
Vi hade fri lek där man fick göra vad man ville, Elsa (jag) spöade alla (inklusive David) och Amavie
övade till cheerleadingen imorgon med Luna och Lotta.
Vi hade lektion i ledarskap med väldigt, VÄLDIGT många begrepp, sedan var det kladdkakefest och de
som hade bakat fick monopol på de kladdiga kakorna (Elsa och Amavie bland annat).
Till middag vankades det tacos med chili sin carne, därefter gick vi mot klassrummet för filmvisning
av Remember the titans. Somliga antecknade flitigt och andra låg på golvet och chillade. Amanda och
David hade köpt godis och tyckte att vi var den mest entusiastiska publiken genom tiderna.
När vi skulle skriva denna logg kom Juni och Stella Steen och skrämde Elsa ur stolen och Amavie till
hjärtattack, till och med Amanda flög upp i luften. Nu behöver vi alla KBT-behandling då vi associerar
fönster med denna förfärliga attack (snälla ge oss A

).

Nu blir det marshmallows och läggdags, många måste läsa vår bok eftersom alla struntade i det på
lektionen, trots tydliga tillsägningar.
See you later, alligator!
Från: Elsa och Amavie

Personallogg
Psykologi och ledarskap stod på dagens schema. Även om eleverna efterlevt ett bra ledarskap alla
dagar och sköter matlagning, disk och städ helt på egen hand. Det känns som att de är på god väg i
dessa ämnen!
Idag är det sista kvällen här och eleverna har äntligen blivit släppta ur våra lärarklor och roar sig med
marshmallows och kortspel med mera. Filmkvällen blev en rejäl hit, även om gårdagens disco är
svårslaget. Annars under dagen har eleverna visat på fin kreativitet under sina psykologipjäser idag
och alla föräldrar får passa sig när eleverna kommer hem och vill psykoanalysera dom. Utöver det så
var dagens höjdpunkt elevernas kladdkaka. Den försvann fortare än kvickt!
Tack för idag och tack för oss. Imorgon bär det av tillbaka till fastlandet.

