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StyreLSeMöte den 12 oktober
En delvis ny styrelse sammanträdde den 12 oktober där också Amanda Liljegren från Elevkåren, 
Thea Nyberg och Elin Strid bland annat informerade om Elevkårens arbete och insparksfesten.

Den nuvarande styrelsen består av följande ledamöter:

Suzanne Jenner / ordförande
Gunilla Adrianzon / kassör
Inger Ahlbäck / sekreterare
Petra Ahston Inkapööl

Britt Serander
Mats Ceder
Conrad Skogberg
Torbjörn Thelaus / adjungerad

eLevkårenS arbete
Amanda Liljegren lämnade en redogörelse för Elevkårens arbete. Man håller styrelsemöte ungefär en gång i må-
naden och stormöten dit alla är inbjudna hålls med samma frekvens. Dock är intresset för dessa stormöten relativt 
svalt, vilket Elevkåren försöker ändra på med olika medel. Bl.a. har en blogg startats där löpande nyheter och inlägg 
presenteras. Elevkåren jobbar kring fyra huvudpelare: social verksamhet, service, föreningsverksamhet och påver-
kan. Som exempel på det sociala finns Läroverksfejden och Killer Game, båda mycket uppskattade aktiviteter bland 
skolans elever. Diskussioner kring dessa pelare förs, bl.a. frågor kring föreningsfriheten. Vad som är lite oroande är 
att återväxten av Elevkårsstyrelsemedlemmar tycks vara svag inför framtiden.

koM ihåg att boka in FöreLäSningen oM hur du kan öka din arbetSgLädje 
tisdag den 17 november kl 18.00 – 19.30 i musiksalen, plan 2 

I ett separat mail har det gått ut en inbjudan till en föreläsning av Michael Rangne - överläkare, arbetsledare och 
utbildningsansvarig för ca 80 underläkare vi Norra Stockholms Psykiatri. Michael medverkar också som krönikör 
på www.dagensjuridik.se och skriver där om psykologi och psykiatri på det övergripande temat ”Att leva på två-
tusentalet och må bra ändå”.

Föreläsningen kommer att ta upp:
• Vad du själv kan göra för att uppleva genuin, sprudlande och varaktig arbetsglädje.
• Vikten av att vi vuxna förmedlar en positiv bild till våra tonåringar av det vuxen- och arbetsliv som väntar dem.
• Varför självkänsla och integritet är så viktigt för din arbetsglädje och hur du kan stärka dessa.
• Varför självkänsla och integritet är så viktigt för barns välbefinnande och möjligheter att skapa ett gott liv, och  
 hur vi vuxna kan hjälpa dem utveckla sin självkänsla och värdesätta och vårda sin personliga integritet.

Föreläsningen är gratis (och föreläsaren oarvoderad) men alla åhörare som önskar donera en femtiolapp till MFSĹs 
arbete för våra barns bästa är mycket välkomna att göra så i samband med föreläsningen. Ingen föranmälan behövs.

Välkommen!

Helena Stensö
Lennart Kågestam / Rektor
Amanda Liljegren / ordförande Elevkåren
Simon Pollack Sarnecki / Elevkåren

inSparkSFeSten
Den 9:e november anordnade södras festkommitté en insparksfest för alla årskurser i skolan. Festen ägde rum på 
Mango Bar på Sveavägen. Biljetten kostade 100 kr, med hjälp av föräldraföreningens sponsring. Ungefär 400 perso-
ner kom och dansade till dj-spelad musik hela kvällen och det var en mycket lyckad tillställning. Två priser delades ut 
(i form av fett mycket godis) under kvällen- till den klass med flest elever som kommit till festen och bästa utklädnad 
för kvällen. De som var över 18 hade tillgång till en bardel. Vi hade en fotograf under kvällen som fotade och sedan 
lades ett album upp på facebook med dessa bilder = uppskattat. Det negativa var att vakterna var otrevliga mot de 
som glömt sin biljett, vi kan tyvärr inte ta ansvar för detta. Vi har fått ta del av ett klagomål  från en etta om att 
aktiviteter saknades på festen och att man inte fick en välkomstdrink. Vi hade medvetet valt bort aktiviteter eftersom 
detta inte brukar vara så populärt och en välkomstdrink hade vi tyvärr inte budget till. Men en jätterolig kväll hade 
vi och vi har fått mycket positiv respons i efterhand!!!

Thea Nyberg SP3b
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nyheter Från FiSS Föräldraalliansen Sverige
Föräldraalliansen Sverige har i flera år hävdat, bl.a. i kraft av Grundskoleindexet som nu snart utkommer för fjärde  
året i rad, att landets skola inte är likvärdig och inte ger varje barn lika förutsättningar att nå målen. Vi har också  
hävdat att skolornas olika styrdokument väl beskriver rimliga och tillfredsställande mål men att dessa dokument  
- inte ens skollagen - följs och att om man istället gjorde det så skulle de uttalade målen sannolikt uppfyllas.   
Vidare har Föräldraalliansen, sedan några år, påpekat att den kommunalisering av skolansvaret som skedde under  
90-talet med tiden lett till att såväl resultat som ansvaret för huvudmannaskapet urholkats.

orsaker till försämrade skolresultat kartlagda: Social bakgrund har fått större betydelse
Segregering, decentralisering, differentiering och individualisering – fyra faktorer som tillsammans förklarar varför  
svenska elever presterar sämre i skolan idag jämfört med tidigt 1990-tal. Den slutsatsen drar Skolverket i en omfat- 
tande kartläggning. Svaret är viktigt, inte minst eftersom skolan står inför omfattande reformer. Läs mer här.

Mörk bild av ungdomars situation
Ungdomars ekonomi har blivit sämre och värre kommer det att bli de närmaste åren, enligt en rapport från Ung-
domsstyrelsen. Därför rekommenderas ungdomar som gått ut gymnasiet att plugga vidare. Men situationen beror
inte bara på den ekonomiska krisen, utan även på skolan, menar Ungdomsstyrelsen. Läs mer här.

”Lyssna på föräldrarnas åsikter om skolan”
- Den samstämmighet som föräldrarna visar i stora konkreta skolpolitiska frågor i vår stora undersökning, kan
bara leda till en slutsats – de politiska partierna måste lyssna på sina väljare, säger Lärarnas Riksförbunds 
ordförande Metta Fjelkner. Läs mer här.
  
mer info från FiSS finns på www.foraldraalliansen.nu

några ord Från rektor
Mitt i läsårets första termin kan jag konstatera att Södra Latin som vanligt har välfyllda klasser, trevliga elever och 
många aktiviteter i vår skola. Vi försöker följa det mesta på vår hemsida så titta gärna in regelbundet på www.son.
edu.stockholm.se. Där kan man bland annat läsa om våra utbyten med utlandet. Vi har som vanligt varit på studie-
resa till Kreta med våra NV-3:or. Dessutom har elever varit  på utbytesresa till Luneburg i Tyskland under september. 
Det nya utbytet med Pskov i Ryssland har tagit fart och vi hade under oktober besök av elever och lärare från Pskov, 
ett gyllene tillfälle får våra elever som läser ryska att träna ”på riktigt” på hemmaplan.  

Ett nytt spännande projekt är vårt Indien-projekt en del av utbildningsförvaltningens Global Citizen-projekt, ”Next 
India”. Under november reser två lärare och sex elever till en liten ort som heter Benaulim i södra Goa, många mil 
från turismens badstränder. Eleverna kommer vara där i två veckor och bl a besöka en skola samt studera miljö-
frågor mm. Vår förhoppning är att ta emot elever från Indien här på Södra Latin under senvåren 2010. Vi kommer 
kunna läsa mer om detta projekt på vår hemsida under december. Jag har i dessa rader belyst några av våra utlands-
projekt men mycket annat spännande händer som du kan läsa om på vår hemsida. 

Jag vill också passa på att nämna att Södra Latin ingår i ett ”pilotprojekt” inom Stockholm stad, där våra biträdande 
rektorer nu är rektorer och ytterst ansvariga för programmen. Marie Linde är rektor för estetiska programmet och 
yrkesmusikerprogrammet, Pernilla Ericols är rektor för samhällsvetenskapsprogrammet samt Patrik Biverstedt är 
rektor för naturvetenskapligt program och individuella programmet. Undertecknad är samordningsrektor för skolan. 
Syftet med projektet är att stärka det pedagogiska ledarskapet vilket vi gör genom att utöka antalet rektorer samt att 
rektor nu står närmare elever och personal.

Lennart Kågestam

http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/17272;jsessionid=11B8F7FEFDF73830725D623236A1FDA0
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2909429
http://www.nobicon.se/pressrumlr/pressmeddelanden.nsf/js.pressmeddelanden/1068C40C463F9371C125761B0073213E?OpenDocument
http://www.foraldraalliansen.nu/index.html
http://www.son.edu.stockholm.se/
http://www.son.edu.stockholm.se/

