Logg från Idskår
Datum: 21 /9
Loggskrivare, elev: Florence Gauffin och Alma Bengtsson
Loggskrivare, personal: Linda Stenbäck
Dagens ämne: Logg och äventyr på Idskär
Väder: Soligt med lite duggregn senare på kvällen. Kallt i luften

Elevlogg:
Idag så började vi dagen med en god frukost med bröd, gröt och yoghurt. Senare var det dags för
städning och vi städade badrummen så att det glänste på handfaten. Efter städning var det dags för
matlagning då vi i grupp C skulle laga lunch vi skulle laga gnocchi med en aubergine och tomatsås.
Det gick helt ok men vi låg lite efter i tidsschemat. Efter maten hade vi marinbiologi (BiVat) och då
skulle vi nyckla (artbestämma) alla arter dom vi hade fått med oss från vår undersökning på Grinda,
det var superspännande och vi hittade massa arter. Efter BiVaten så hade vi middag och då
serverades det Nan bröd med en spenatröra som serverades med ris. Vi spelade lite vollyboll och
hade en gemensam aktivitet bland oss elever.
Efter middagen så chillade vi lite på rummen och sen var det dags för ännu mer BiVat, under denna
lektion så satt vi och kollade efter fler arter som vi skulle nyckla och när vi hade nycklat det flesta
arterna gick vi in och tittade djupare på vattnet och mikroorganismerna som vi kunde hitta. När vi
kollade så hittade vi cyanobakterier som såg ut som små mossbollar - dom var supergulliga. Vi
hittade även två olika sorters djurplankton, men vi lyckades bara nyckla en av arterna. Efter detta var
det dags för kvällsfika och då så åt vi mackor och satt och snicksnackade. Senare på kvällen så var vi
och chillade på våra rum och sen var det dags att sova.

Personallogg:
Hej!
Jag som skriver loggen idag heter Linda och jag är elevernas marinbiologilärare. Under veckan
kommer eleverna att göra två undersökningar där de inventerar djur och växter i Stockholms
skärgård. Den ena undersökningen sker vid Grinda och den andra görs på Idskär. I slutet av veckan
lämnar grupperna in deras resultat i form av naturvetenskapliga rapporter.
Det är långa dagar men eleverna är tappra. Det är även väldigt kul för mig att höra utropen i
lektionssalen när de för första gången ser något i 4x förstoring i en stereolupp. Dessa utrop är oftast
av fascination ”vad sjukt!” och ibland av förfäran ”nej vad läskigt!”.
Ha det topp!
/Linda

