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ÅRSAVGIFTEN TILL MFSL
Vi vill påminna om årsavgiften på 200 kronor till MFSL. 
Pengarna används till en rad olika aktiviteter för eleverna 
och gör att det finns utrymme att bidra ekonomiskt till 
olika evenemang. 
Plusgirokontot är 19 33 43-1. Tack för ditt bidrag!

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE FÖR LÄSÅRET 2011 / 2012
Föräldraföreningen på Södra Latin (MFSL), startades 1942 och är en av de äldsta i Stockholm. Medlemmar är alla 
föräldrar men även alla elever, lärare och övrig personal på skolan. Föreningens styrelse har regelbundna möten 
under terminerna. På skolans webbsida, www.son.edu.stockholm.se finns en länk till föreningens egen webbsida. Där 
hittar Du information om vår verksamhet, aktuella aktiviteter och mötestider. Vill Du ställa några frågor och vill ha svar 
via e-post går det bra att kontakta mfsl@live.se

Årsmötet äger rum tisdagen den 5 oktober 2010 kl 19.30 i sal: A 142. 
Dagordningen ligger på föreningens webbsida.

Vill du lära känna vår anrika skola lite bättre? Innan årsmötet anordnas en liten 
rundvandring med en kunnig guide! Start kl 18.30 i skolans entréhall.

INFORMATION FRÅN NORRNÄSSTIFTELSEN
Stiftelsen har vid två tillfällen delat ut sammanlagt 
10 500 kr, till nio elever. Vi har under året haft fem möten.

GLOBAL CITIZEN DAY DEN 13 APRIL. 
Vi lever i en globaliserad värld. Det innebär nya möjligheter och utmaningar.  
Den 13 april fick elever och personal på Södra Latin ta del av globala fråge-
ställningar och lära sig mer arbets- och stipendiemöjligheter. En mängd 
utställare från olika organisationer, företag och skolor visade vilka möjligheter 
som finns i form av stipendier, utbyten, volontärresor och arbeten. Represen-
tanter och material från bl.a. KTH, Södertörns högskola, UD, Sida och Interna-
tionella Programkontoret fanns på plats. Dessutom gav en rad spännande 
föreläsare en bild av den globala utvecklingen och vilka utmaningar som finns. 

Vi gästades av Stefan de Vylder, nationalekonom , Handelshögskolan. Fredrik 
Fexe, Exportrådet, VD Södra Asien, Nedjma Chaouche, Kommunikationschef 
Rädda Barnen samt Börje Ljunggren, fd ambassadör Kina. 

MFSLs VERKSAMHET OCH SPONSRING
MFSL har sponsrat den efterfrågade körkortsutbildning-
en och bidragit till tryck av skolmatrikeln samt till smör-
gåstårtor för avgångsklasserna. Nio "Södra-andans 
stipendier" delades ut vid julavslutningen. Bidrag har 
även lämnats till inköp av fotbollsspel till skolcaféet, till 
inköp av fotbollströjor och till arvodering av föreläsare 
vid Språkdagarna. MFSL lämnar däremot inte bidrag till 
projektarbeten i åk3.

NÄRPOLISEN INFORMERAR
Nu har höstterminen startat och ungdomarna 
behöver vår hjälp! Kom och nattvandra.
Nattvandra på Södermalm för att öka ungdomarnas 
trygghet på gator och torg, samt för att förebygga brott 
bland ungdomar. Vi jobbar mot samma mål och tillsam-
mans gör vi skillnad! Socialtjänst, polis, allmänhet m.fl 
deltar för att göra staden tryggare. 
Samling varje fredag kl. 20.30 på Hotell 
Scandic Malmen vid Medborgarplatsen.
Välkomna!


