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• 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

För tredje året i rad har vi nu den stora glädjen att utlysa Tranströmer-stipendiet.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra elever i årskurs två på Södra Latins Gymna-
sium att på svenska språket skriftligt med klarhet, enkelhet och precision formulera 
tankar känslor och stämningar.

TEMA 2014: EN DAG PÅ SÖDRA LATIN 2054
Årets genre är en skönlitterär text i novellform. En framtidsskildring av Södra Latin 
2054, det år skolan fyller 400 år. Texten ska innehålla mellan 6000 – 9000 tecken 
inklusive blanksteg. Bidraget ska lämnas in senast 21 februari 2014.

KONTAK T
Informationsblad finns att hämta hos Inger Markgren på skolans kansli eller på MFSL:s 
hemsida. Frågor kan ställas till transtromer.son@stockholm.se eller Målsmännens 
Förening på Södra Latin mfsl@live.se

Har du en elev i årskurs två så uppmuntra hen att söka stipendiet genom att skicka in 
ett bidrag.

SÖDRA LATINS 
TRANSTRÖMER-
STIPENDIUM 2014

SÖDRA-ANDANS STIPENDIUM 
Södra-andans stipendium 2013, som är instiftat av 
Målsmännens Förening på Södra Latin med syfte att 
uppmärksamma fina insatser som gjorts för att stärka 
gemenskapen på skolan, delades ut i samband med 
terminsavslutningen den 20 december. Stipendiet gick 
till Johanna Möller i NV2B och Viktor Fogelberg i MU3B 
som fick 2 000 kr vardera. Johanna får det för att hon 
lyft skolans föreningsliv till nya höjder genom sitt 
brinnande engagemang, driv och outtröttliga energi. 
Viktor uppmärksammas för sin ödmjukhet och ansvars-
tagande i allt han tar för sig, sin förmåga att inspirera 
andra och stå upp för sina värderingar.

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 plane-
ring och genomförande av Global Citizen Day, vi 
sponsrar den efterfrågade körkortsutbildningen, vi delar 
ut Södra-andans Stipendium, vi främjar skolans traditio-
ner 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 Mari Fogelberg på 070 564 85 28 om 
du vill hjälpa till eller har synpunkter och idéer. Info och 
kontaktuppgifter finner du på http://mfsl.se
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INFORMATION FRÅN ELEVKÅREN
Elevkåren har under hösten bedrivit en väldigt omfattande verksamhet, 
alldeles för omfattande för att få plats i en spalt som denna. Strax efter 
höstlovet drog killergame igång, som i år hade över 400 deltagare. 
Spelet pågick i ungefär en månad innan det avslutades med elevkårens 
absolut första killergamefest! Med bidrag från MFSL anordnade sociala 
utskottet en fest för 300 personer helt på egen hand, utan mellanhand. 
Tätt efter inleddes lärarpriskampanjen, vari elever får nominera lärare till 
årets lärarpris. I samband med detta höll förra årets pristagare Rickard 
Fors en föreläsning, något som är en del av priset. om vetenskapliga 
bedrägerier, Därefter påbörjade kulturella utskottet ett månadslångt 
evenemang vid namn christmukkah. I syfte att uppmärksamma fler 
högtider än de kristna, slogs julen ihop med hannukah, i vad som kan 
liknas vid en daglig poängjakt, då en ny tävling med ett nytt pris varje 
dag publiceras på någon av kårens sociala medier. Utöver dessa sociala 
evenemang bedrivs kontinuerligt påverkansarbete gentemot skolled-
ning och andra överordnade organ där elevkåren verkar för elevernas 
rättigheter. Det är höstens höjdpunkter, och framöver väntar planering 
och förberedelser inför mars månads årsmöte då en ny styrelse ska 
väljas! Om du skulle vilja stödja vår verksamhet så är vi mer än tacksam-
ma! Sätt in ditt bidrag på vårt bankgiro 140-7378!

BLICKEN FRAMÅT
Det är ofta brukligt att kring ett nytt år se tillbaka på 
det som förflutit det föregångna året. Men det som 
varit känner vi ju redan till. Visst är de mer spännande 
att blicka framåt! (Med klokskapen från föregående år)

Det nya året börjar med en rivstart med öppet hus 
den 22 januari. Här visar vår duktiga personal tillsam-
mans med våra engagerade elever upp skolan för 
intresserade föräldrar och elever i årskurs 9. En hektisk 
men fantastiskt kul kväll! Sedan fortsätter det med 
evenemang så som Haiti-konserten den 26 januari 
som anordnas av Södras musik-, dans och teater- 
elever. Det kommer att vara både Samhällsdagarna 
och Humanistdagarna under våren samt en hel del 
utbyten. 

En ny elevkårsstyrelse skall väljas i början på mars och 
eleverna skall dessutom försvara Södras färger i den 
årliga Läroverksfejden som går av stapeln i maj. I år 
vinner vi tillbaka förstaplatsen! Med Målsmännens 
Förening Södra Latin fortsätter det mycket goda 
samarbetet med olika projekt så som Tranströmer-
stipendiet, arbetet kring rökning, subventionerad 
körkortsteori med mera. 

Under våren kommer skolan även att arbeta vidare 
kring den av politikerna beslutade 1:1-satsningen som 
innebär att varje elev skall ha en egen dator (el motsv.) 
och vi siktar på att få ut datorerna i början av höstter-
minen 2014. Som synes kommer det att bli en hän-
delserik vår!

Skolledningen


