Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll från styrelsemöte 27 september 2012
Närvarande

Styrelsen Olof Mattisson, Conrad Skogberg, Karin Rongedal, och Margareta Ödmark
Elevkåren Magnus Jansson
Skolledning Marie Linde

Frånvarande

Styrelsen Inger Frendell, Mats Ceder och Petra Ahston-Inkapööl
Skolledning Patrik Biverstedt

1. Mötet öppnas
Olof hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat

2. Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll (2012-08-21 och 08-27).

3. Elevkåren informerar
Det blev en mycket lyckad välkomstfest.
Elevkårens fokus just nu är höstens planering.
Provning av studentmössor äger rum 5 och 8 oktober. Elevkåren har startat en Facebookgrupp för
att informera om detta.
Killergames startar efter höstlovet. Elevkåren ska försöka få till ett litet lugnare spel. Ett fåtal elever
har vid tidigare spel blivit för entusiastiska.
Elevkåren ska ha ett inspirationsmöte med elevkårerna från Norra Real, Östra Real och
Kungsholmen.
En förslagstävling gällande alla möjliga aktiviteter har lanserats. Vinnande bidrag utses av
Demokratiska utskottet och elevkårens styrelse.

4. Ekonomin
Föreningens ekonomi är mycket god.
Conrad fick i uppdrag att punkta upp vilka fasta utgifter som föreningen har.
Inbetalningskorten tog slut vid utskicket till föräldrarna. Conrad fick i uppdrag att beställa nya.

5. Information från skolledning
Patrik kunde inte närvara vid mötet, men ersattes av Marie.
Södra Latin har haft en lugn start på höstterminen.
Det finns ett stort antal sökande till skolan och det är endast fåtal antagna elever som hoppar av.
Även då terminen har startat är det många föräldrar som ringer och frågar om det finns möjlighet ör
deras barn att börja på Södra Latin.
Skolan har ca 12 nya lärare.
Skolledningen har skickat in en kvalitetsredovisning till Stockholm stad. Skolan har bra
meritvärden.
Elevernas frånvaro har sjunkit.
Marie berättade om skolan utvecklingsområden:
Formativ bedömning – Eleven ska förstå målen och hur de ligger till och vad de konkret behöver
göra för att förbättra sitt betyg.
• . Kommentarerna ska vara tydliga. Omdömena ska inte vara en betygsskala utan vara i text.
Det finns 6 stycken utvecklingslärare i skolområdet som ska stötta lärarna i arbetet. Lärarna
har en fortbildning i vecka 44.
• Ledarskap i klassrummet – Lärarna har en studiedag 9 oktober då Johan Steinberg kommer.
• Kontakter med högskola och näringsliv
Utvecklingsområdena är framtagna utifrån resultaten från brukarenkäten.

6. Norrnässtiftelsen
Ett nytt utdelningsmöte är planerat.
Conrad fick i uppdrag att vid nästa styrelsemöte berätta om Norrnässtiftelsens relation med MFSL.

7. Webbplatsen och Nyhetsbrevet
Det blev ett mycket bra utskick till föräldrarna. Den nya styrelsen behöver bli bättre på att synas och aktivt
utnyttja de informationskanaler som finns.

8. Bidragsansökningar
Petra meddelade per mail efter mötet att inga bidragsansökningar inkommit.

9. Aktuella aktiviteter
Körkortsteori

Inger har fått in offerter om körkortsteorin.
Styrelsen beslutade att tacka ja.
OBS! Inger fick i uppdrag att skriva ned det praktiska runt genomförandet av kurserna för att underlätta för
någon ny styrelseledamot att ta över arbetet.

Tranströmer

Olof har sammankallat gamla juryn till ett adjungerande möte den 3 oktober. Vid mötet ska schema och
årets genre bestämmas. Avslöjandet av årets genre förslogs ska avslöjas vid en samling och läsas upp av en
representant för elevkåren. Pukor och trumpeter föreslogs också.
Magnus pratar med elevkåren om att utse en representant från dem som kan vara med under hela
skolåret.
Marie pratar med Sonja Fredriksson Om hon vill fortsätta representera skolan i juryarbetet.
Marie förslog att dagen för utdelningen av stipendiet flyttas till mitten av maj.
OBS! Petra och Karin fick i uppdrag att skriva ned det praktiska runt arbetet med stipendieutdelningen.
OBS! Olof fick i uppdrag att skriva ned rutiner och datum för juryns arbete m.m.

Global Citizen Day

Olof och Margareta var på möte med Patrik angående nästa år Global Citizen Day. Patrik har varit i kontakt
med Lennart Kågestam, förre rektorn och nu ansvarig för Global Citizen Project på Stockholm Education
Administration. Förslaget är att dagen arrangeras tillsammans med andra skolor. Ett mycket bra förslag
som Patrik arbetar vidare med.
Dagen ska bli obligatorisk för N programmets elever.

Personalfika

Personalfikat äger rum i lärarrummet tisdagen 16 oktober kl 14:30-15:30. Utskicket har Margareta skickat
till Patrik som sedan förmedlar det till berörda.
Styrelsen beslutade att bjuda på kaffe eller te och en kaka.

Årsmöte

Årsmötet är bestämt till 9 oktober kl 19:30. Före mötet är det en guidning av skolans lokaler. Magnus
lovade att prata med elevkårens styrelse.
När protokollet skrivs har Petra bokat lokal A142 till årsmötet.
Karin planerar en lättare förtäring vid årsmötet och stämmer av med övriga styrelsen per mail.
Olof och Conrad har gått igenom föreningens stadgar och kom med ett förslag på ändringar. Förslaget
lästes upp vid mötet och styrelsen beslutade att godkänna de föreslagna ändringarna.
Olof har tillsammans med Margareta och Conrad skrivit verksamhetsberättelse för läsåret.
Margareta har varit i kontakt med Helena Stensiö som är valberedningens representant. Hon har haft
svårigheter att utföra sitt arbete då hon inte längre har kvar kontakter på skolan. Vid val av nästa
valberedning måste detta tas i beaktande.

Skolans information till nya föräldrar

Informationen till föräldrarna 18 och 19 september gick mycket bra.

10.Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är årsmötet den 9 oktober. Den nya styrelsen beslutar om konstituerande möte vid
årsmötet.

11.Mötet avslutas
Olof förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande.

