Praktisk information

Livet ombord på en skuta är trångt och man gnider sig mot varandra både fysiskt och psykiskt
men om man ser förbi det så öppnar sig en värld där samvaron är stor och där man lär sig att
arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Man lär känna sig själv och de andra på ett helt
annat sätt, dessutom blir man bli en del av skut- och skärgårdskulturen.
Vad händer ombord?
Alla ombord deltar i arbetet med att segla skutan. Eleverna delas in i fyra vakter (grupper):
styrning/navigering, däckstjänst, kabysstjänst och frivakt (vi ser gärna att grupperna är klara
när ni kommer ombord).
Styrgruppen lär sig att styra och navigera fartyget, stå på utkik m.m. Däcksgruppen tar hand
om tampar och fendrar vid förtöjningarna, hissar segel och sköter skotningen, kabyssgruppen
fixar måltider och mellanmål och frivakten är inte så fri som det låter utan hjälper
däcksgruppen att sätta segel. Nyckelbesättningen instruerar och hjälper till.
Vid lugnare stunder får däckgruppen lära sig att slå knopar. Vi berättar om vad vi ser.
Vid lunch byter grupperna arbetsområde så att alla får prova på alla uppgifter.
Vart seglar vi?
Constantia seglar oftast på Mälaren eller i Stockholms skärgård. Vi seglar dit vinden bär och
bestämmer natthamn fram på eftermiddagen när vi närmar oss något trevligt ställe. Oftast blir
det naturhamn vid någon klippa eller enkel brygga. Kiosk eller affär brukar inte finnas. Men
ibland finns det tillgång till bastu.
Vi kan också hämta upp och lämna av på andra ställen än våra ordinarie, hör med skepparen
om lämplig brygga.
Nyckelbesättningen
Med ombord finns alltid en nyckelbesättning som leder och instruerar arbetet.
Nyckelbesättningen består av Skeppare, Styrman/Båtsman och 1-3 jungmän/instruktörer.
Medföljande vuxna
Vi vill att minst fyra vuxna följer med på resan. Det kan vara både lärare och föräldrar. Dessa
ska vara ledare för var sin grupp och se till att gruppen utför de arbetsuppgifter som gruppen
fått. I byssan är det extra viktigt att den vuxne är med och leder arbetet, men det är eleverna
som ska göra jobbet.

Praktisk information:
•

Byssan (köket) och måltider: Se särskilt dokument.

•

Personlig hygien:
Ombord på Constantia finns två toaletter (nya till säsongen 2011). På toaletterna finns
också handfat med kallt sjövatten i kranen för personlig hygien (ej dricksvatten).
Vi har ingen dusch ombord. De flesta brukar bada när vi kommit till natthamnen, om
det inte är för kallt i vattnet.
Ibland lägger vi till något ställe som har en vedeldad bastu.

•

Kojer:
I kojerna finns madrass och kudde. Medtag sovsäck, örngott och ev lakan.

•

El och belysning:
Constantia har ett 24 volts elsystem som försörjer belysning i byssa och maskinrum,
kylboxen m.m., men strömmen är begränsad varför man alltid ska släcka lyset när
ingen är i byssan.
I vissa hamnar finns tillgång på 230 volt (”hemmaström”), men annars är det 24 volts
systemet som är i bruk.
Detta innebär att laddning av mobiltelefoner, mp3-spelare och liknande är begränsad.
Den vanliga ljuskällan ombord under kvällstid är fotogenlyktor och stearinljus.
Skulle det kännas kallt under däck (vilket det oftast inte gör med 30 st levande
kaminer) så har vi en kamin som sprider hemtrevlig värme.

•

Mobiltelefoner, mp3-spelare, bergsprängare och liknade:
Det är upp till varje klass, men bestäm innan så att alla vet vad som gäller. Vi föreslår
att de lämnas hemma för en större upplevelse av tiden ombord. Vissa grupper
bestämmer sig för en tidpunkt på dagen när det är ok att använda telefonen, t.ex. under
1 timme efter middagen.

Välkommen ombord!

