
NYHETSBREV  MFSL
Målsmännens Förening Södra Latin / Nr 1, 2013  •  Tradition och Gemenskap

AVGIFTEN TILL MFSL
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 ekono-
miskt 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:

• Medverkar till att skapa en positiv anda på Södra Latin 
• Uppmuntrar till samförstånd och solidaritet 
• Är en länk mellan skolledning och föräldrar 
• Stödjer ekonomiskt aktiviteter som främjar elever och deras gemenskapMFSL

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN BIDRAR TILL EN BÄTTRE SKOLA
Den goda anda och gemenskapen på skolan är något Södra Latin är känt för, och vi i föräldraföreningen MFSL gör 
vad vi kan för att aktivt bidra till detta. Tillsammans med skolan och elevkåren engagerar vi oss i aktuella och viktiga 
frågor. Föreningen har t.ex. instiftat och administrerar nu Södra Latins Tranströmerstipendium, vi deltar varje år i 
planering och genomförande av Global Citizen Day, vi sponsrar den efterfrågade körkortsutbildningen, vi delar ut 
Södra-andans Stipendium, vi främjar skolans traditioner och vi ger bidrag till sådant som gynnar eleverna och gör 
skolan till en trevligare plats. Föreningen är en av de äldsta av sitt slag i Stockholm och bildades 1942.

Medlemmar är vi som är målsmän till elever på skolan. Du är välkommen att kontakta oss på mfsl@live.se eller ring 
ordförande Olof Mattisson på 070 544 8677 om du vill hjälpa till eller har synpunkter och idéer. Info och kontaktupp-
gifter finns på http://www.son.edu.stockholm.se/Foreningar/MFSL/start.htm.

Föräldraföreningen instiftade förra året Södra Latins 
Tranströmerstipendium i samarbete med skolan, Elevkå-
ren och Föreningen Södra Latinare. Vid den högtidliga 
stipendieutdelningen 1/6 deltog inte bara hundratals 
elever och lärare utan också tidigare Södra Latin-
eleven Tomas Tranströmer själv med hustrun Monica. 
Det här årets Tranströmerstipendium har teaterrecension 
som genre. Ansökningsreglerna finns på skolans hemsida, 
och förberedelserna inför årets högtidliga stipendieutdel-
ning i april pågår redan för fullt.

SÖDRA-ANDANS STIPENDIUM
Södra-andans stipendium 2012 gick till Caroline Andrén, 
MU3A som får 2 000 kr. Caroline är en inkännande 
kamrat och elev med social kompetens som haft bety-
delse för det ovanligt fina sociala klimatet i årets mu-
siktreor och även i kören. Hon ger stöd och sprider 
glädje! Frånvarande kamrater förlitar sig på Carolines 
anteckningar och trötta lärare får ny energi av denna till 
synes outsinliga kraftkälla. Stipendiet delades ut i 
samband med terminsavslutningen den 21 december.
Syfte med Målsmansföreningens Södra-andanstipendi-
um är att uppmärksamma fina insatser som gjorts för att 
stärka gemenskapen på skolan.
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ELEVKÅREN INFORMERAR
Elevkåren har haft ett framgångsrikt år. Vi har genom-
fört många uppskattade aktiviteter, som t. ex. Killer-
game och julklappsjakten, och organiserat en förenings-
festival med hjälp av bidrag från Målsmännens 
Förening. Vi har också fortsatt vår kontinuerliga dialog 
med skolledningen för att göra skolan bättre. För att 
lyfta fram skolans många eldsjälar har vi för första 
gången delat ut pris till Årets lärare, efter många fina 
nomineringar från elever. Pristagare blev matte- och 
fysikläraren Rickard Fors som får organisera en föreläs-
ning om valfritt ämne med hjälp av oss som pris. Här 
närmast ska en ny elevkårsstyrelse väljas på årsmötet 
den 15 februari, och vi hoppas på stort engagemang 
och nytt blod. Därefter är det inte långt kvar till att 
Läroverksfejden 2013 drar igång, och givetvis är siktet 
inställt på ännu en seger!

INFORMATION FRÅN NORRNÄSSTIFTELSEN
Målsmännens förening vid Södra Latin, Stockholm, 
beslutade vid ett föreningsmöte 1971 att bilda en 
stiftelse, Norrnässtiftelsen. Stiftelsen ändamål är huvud-
sakligen att främja fritids- och föreningsverksamheten 
vid skolan. Som stiftelsekapital anslogs de medel som 
erhållits vid försäljningen av det sommarhem, Norrnäs, 
som var i föreningens ägo.

Under höstterminen hölls ett möte, där sex stipendiater 
utsågs att dela på 6 700 kr.

MÖJLIGHET ATT SÖKA BIDRAG FRÅN MFSL
MFSL ger bidrag till insatser och aktiviteter som gynnar 
eleverna och skolan. Vi har den senaste terminen bland 
annat bidragit till Djäknefesten och till föreläsare under 
elevkårens föreningsfestival och vi sponsrar även 
körkortsteoriutbildning. MFSL ger däremot inte bidrag 
till projektarbeten i årskurs 3. Både enskilda elever och 
grupper är välkomna med ansökningar, önskemål och 
motivering när som helst under läsåret. Använd blanket-
ten ”Bidragsansökan” under rubriken Verksamhet på 
MFSL:s hemsida, som du hittar på Södra Latins hemsida 
under Föreningar, och skicka den till mfsl@live.se.

GLOBAL CITIZEN DAY 
I år arrangerar vi Global Citizen Day till den 13/2. Nytt 
för denna gång är att det kommer elever från andra 
gymnasieskolor och besöker främst föreläsningarna. I år 
kommer föreläsningarna att fokusera på Kina och Indien 
ur perspektivet hur det är att vara ung i dessa länder. 
Bland talarna så har vi bland annat Ola Wong som är 
journalist och bosatt i Shanghai samt skriver för bland 
annat Svenska Dagbladet. Det kommer även att finnas 
bokbord med representanter från olika lärosäten, 
organisationer och företag i syfte att informera våra 
ungdomar. Arbetar du som förälder på ett företag, en 
institution eller organisation med världen som arbetsfält 
och känner för att bidra med något denna dag så hör 
gärna av dig till rektor Patrik Biverstedt,
patrik.biverstedt@stockholm.se. 

SKOLLEDNINGEN INFORMERAR
Efter ett välförtjänt jullov så har det nya året kommit 
igång ordentligt och även vintern kom tillbaka till allas 
glädje (?). 

Under hösten så inledde vi ett skolövergripande utveck-
lingsarbete avseende återkoppling till eleven och detta 
kommer att fortsätta under våren. Målet med detta 
utvecklingsarbete är att det för eleven skall bli tydligare 
vad denna har klarat av samt vad denna behöver göra för 
att utvecklas, det vill säga återkopplingen skall vara 
framåtsyftande. Insatserna under hösten har utvärderats 
och nu arbetar vi med att bestämma den fortsatta 
riktningen.

En situation som vi i skolledningen uppmärksammat 
under hösten är rökningen på skolan. Enligt lag, och 
skolans ordningsregler, så är det förbjudet att röka på 
skolgården men trots detta så förekommer det frekvent. 
Det är inte bara ett problem i sig att rökarna bryter mot 
lagen utan även att det kommer in rök i skolan genom 
fönster och ventilation. Vi rektorer har gått ut till samtliga 
klasser på skolan och talat om just detta med eleverna. 
Försöka få dem att förstå det rådande förbudet men 
även att det handlar om att visa hänsyn mot sina med-
människor - alla har rätt till en rökfri miljö. Det är också 
viktigt att denna diskussion förs mellan dig som förälder 
och ditt barn. Skolledningen och MFSL har denna fråga 
på agendan och vi för diskussioner kring hur vi kan arbeta 
gemensamt kring detta. 

Till hösten så kommer Södra Latin att få ytterligare ett 
program på skolan – språkintroduktion. Programmet 
riktar sig till nyanlända invandrare i gymnasieåldern och 
syftar till att de skall läsa in grundskolans ämnen för att 
sedan bli behöriga att söka till nationella program på 
gymnasiet. Vi arbetar nu för att bereda plats för dessa 
och planerar för hur vi på bästa sätt skall ta emot dem, 
och här ser vi att elevkåren och MFSL kan fylla en mycket 
viktig roll.


