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Tradition och Gemenskap

Föräldraföreningen bidrar till en bättre skola
Föräldraföreningen på Södra Latin (MFSL) arbetar aktivt för att bidra till och
förstärka den goda andan och gemenskapen på skolan. Vi delar ut stipendier och
vi sponsrar den efterfrågade körkortsutbildningen och annat som gynnar eleverna och gör skolan till en trevligare plats. Vi deltog i förberedelserna och genomförandet av förra årets Global Citizen Day och ska även göra det i år. Tillsammans
med skolan och elevkåren engagerar vi oss i andra aktuella och viktiga frågor.
Medlemmar är alla föräldrar men även alla elever, lärare och övrig personal på
skolan. Styrelsen har regelbundna möten under terminerna. Föreningen är en av
de äldsta av sitt slag i Stockholm och bildades 1942.
Vår hemsida med information om vår verksamhet, aktuella aktiviteter och
mötestider hittar du på:
http://www.son.edu.stockholm.se/Foreningar/MFSL/start.htm
Du som vill hjälpa till i Styrelsen för MFSL eller har synpunkter och idéer är
välkommen att kontakta oss på mfsl@live.se, eller ring Petra: 070-412 06 16.
Övriga kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida (se ovan).

Medlemsavgiften till MFSL

Södra-andans Stipendium

Vår förening är helt ekonomiskt beroende av att vi
föräldrar betalar in medlemsavgiften på 250 kr per läsår
och elev. Dessa pengar ger oss möjlighet att ekonomiskt
bidra till aktiviteter, projekt och stipendier som är till
nytta och glädje för skolans elever! En liten guldkant
på gymnasietiden kan vara värd mycket! För er som
vill betala in är Plusgirokontot:

Stipendiet instiftades 2008 och delas ut vid höstterminens avslutning till elever som gjort insatser för att stärka
gemenskapen och sammanhållningen på skolan. 2011
hade vi två stipendiater, en kvinnlig elev som gjort
mycket för gemenskapen och visat stor omtanke om
sina kamrater och ett till Elevkåren för deras arbete med
aktiviteter och ge eleverna möjlighet att påverka och
engagera sig. Nomineringar görs av lärare och skolpersonal och gäller elever i åk 2 och 3.

Dags att söka bidrag från MFSL
MFSL ger bidrag till insatser och aktiviteter som gynnar
eleverna och skolan. Vi har bl a bidragit till renoveringen
av elevernas cafeteria, scenografi till teatern, kläder till
skolans fotbollslag, material till skolans handbollslag och
en hel del annat. MFSL välkomnar nu nya bidragsansökningar till sådant på skolan som kan komma många till
godo. Vi ger inte bidrag till projektarbeten i årskurs 3.
Både enskilda elever och grupper är välkomna med
ansökningar och önskemål när som helst under läsåret
med blanketten ”Bidragsansökan” på vår hemsida och
skicka den till mfsl@live.se.

KÖRKORTSTEORIN RULLAR VIDARE

Närpolisen informerar

MFSL sponsrar körkortsteori för elever på Södra latin och
kurserna är som vanligt populära! En kurs pågår just nu
på Slussens trafikskola och ytterligare två kurser är
inplanerad under våren.
Kurs II: tisdagar 7, 14, 21 februari, 6 mars
Kurs III: måndagar 26 mars, 2, 16, 23 april.
Eleverna betalar 600 kr för anmälningsavgift + kurslitteratur, resten betalar MFSL (privat kostar kursen 1 900 kr).
Anmälan och betalning görs till Inger Markgren,
expeditionen.

Vid årsskiftet rapporterade Närpolisen att Södermalmsborna känner sig tryggare idag än på flera år. Några
brandincidenter har dock inträffat på några av Södermalmsskolorna, dock utan stor skada. Likaså ökar antalet
rån något, främst är det gäng med unga killar som rånar
andra ungdomar, oftast i området kring Zinkensdamm.
Nattvandring ökar ungdomarnas trygghet - Samling
varje fredag kl. 20.30 på Hotell Scandic Malmen vid
Medborgarplatsen. Välkomna!

