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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 gemenskap

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN BIDRAR
TILL EN BÄTTRE SKOLA

SÖDRA LATINS
TRANSTRÖMERSTIPENDIUM 2015
Den goda andan, gemenskapen på skolan och den öppna attityden
är något Södra Latin är känt för, och vi i föräldraföreningen MFSL
gör vad vi kan för att aktivt bidra till detta. Föreningen är en av de
äldsta av sitt slag i Stockholm och bildades 1942. 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 sponsrar den efterfrågade körkortsutbildningen, vi delar ut Södraandans Stipendium, vi främjar skolans
traditioner och vi ger bidrag till sådant som gynnar eleverna och
gör skolan till en trevligare plats. MFSL har också en nära samverkan med Norrnässtiftelsen styrelse, som sedan år 1971 delar ut
stipendier till elever på Södra latin. Läs gärna mer om våra olika
stipendier på vår hemsida www.mfsl.se.
Medlemmar är vi som är målsmän till elever på skolan. Du är
välkommen att kontakta oss på mfsl@live.se eller ring ordförande
Margareta Ödmark på 070-485 38 02 om du vill hjälpa till eller har
synpunkter och idéer. Info och kontaktuppgifter finner du på
www.mfsl.se.

KÖRKORTSTEORIUTBILDNING
Målsmännens Förening på Södra Latin sponsrar körkortsteoriutbildning för elever som går på Södra Latin. Läsåret 2014-15 samarbetar
vi med Ringens Bilskola på Södermalm. Bilskolan erbjuder förmånliga priser för MFSL.
Kurs 1 avslutades den 25 november med 30 deltagare = fullsatt!
Kurs 2 startar den 5 februari, det finns 3 platser kvar!
Kurs 3 startar den 17 mars, det går bra att anmäla sig nu.
Först till kvarn gäller.
Kostnad: 4ggr kostar 600kr och betalas i samband med anmälan.
Ordinarie pris är 2230kr. Anmälan: Till Camilla Svanefjord på skolan
senast den 3 mars. Första kurstillfället hålls på Ringens Bilskola.
T-bana Skanstull. Övriga tillfällen hålls på Södra Latin.

För fjärde året i rad har vi nu glädjen att utlysa Tranströmerstipendiet. Stipendiet vänder sig till elever i årskurs två på Södra Latins
Gymnasium som söker stipendiet genom att skriva ett bidrag.

Tema 2015: Ett brev betyder så mycket
Årets genre är en brevväxling mellan två personer.
Med inspiration av Tomas Tranströmers dikt ”Svar på brev” ska
minst ett brev och ett svar på brevet skrivas. Avsändare och
mottagare ska anges tydligt. De kan vara kända avlidna personer
och/eller fiktiva personer från världslitteraturen.
Bidragen ska lämnas in senast fredagen den 20 februari.
Informationsblad med utförliga regler finns på skolans kansli och i
biblioteket.
KONTAKT
Frågor om stipendiet kan ställas till Camilla Svanefjord på skolans
kansli, till: transtromer.son@stockholm.se eller till Målsmännens
Förening på Södra Latin www.mfsl.se.
3 lektioner i körsimulator ingår. Det är en stor fördel att varva
teoriundervisning med praktisk körträning. Ringens Bilskola
erbjuder träning med en modern körsimulator. Att köra med
simulator är ett effektivt och billig sätt att få ”praktisk” körövning.
Vi har kommit överens med Ringens Bilskola om att alla som går
teorikursen ska fåköra tre lektioner gratis med simulator.
För mer information gå in på www.mfsl.se eller ring Karin Dahl
MFSL på tel 076-400 87 23.
Välkomna in med anmälan!
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SKOLLEDNINGEN HAR ORDET
Så stod vi där igen, sjungandes Stilla natt. Samma tanke slog oss
igen som alltid. Var det redan jullov? Hur kunde tiden gå så fort? Ett
lov som är alla på skolan väl förtjänat och unnat. Med förnyad kraft
så kommer vi tillbaka för att anta vårens utmaningar.
Under hösten har vi fokuserat på i huvudsak tre utvecklingsområden för skolan som helhet och detta har resulterat i ett antal
aktiviteter som även fortsätter till våren. Ett av våra utvecklingsområden är information kring framtida studier samt yrken och detta
resulterade i en arbetslivsdag den 3/12. Eleverna i årskurs 2 och 3
fick möjlighet att möta ett flertal föreläsare och olika yrkesföreträdare. Det har även genomförts ett flertal studiebesök på olika
högskolor och andra institutioner med bärighet mot det innehåll
som skolans olika program har. Det andra utvecklingsområdet är att
arbeta mer med arbetssituationen för eleverna och forum för detta
är de olika programlagen vilket uppvisar en bra dialog mellan
elever-lärare-skolledning. Här ser vi ett starkare fokus och helhetstänk kring eleven utifrån programmets innehåll. Ett resultat ur detta
arbete är att vi har tagit fram en skolgemensam kursutvärdering
och köpt in ett digitalt verktyg där denna skall användas. Vårt tredje
utvecklingsområde rör undervisningen och det pågår mycket
arbete bland lärarna kring att diskutera återkoppling till elever, kursoch lektionsupplägg samt att lärarna besöker varandras lektioner.
Vi har även två FoU-projekt som löper över detta läsår med fokus
på att ta fram konkreta lektionsupplägg kring specifika kursmoment. I arbetet kring utvecklingen av undervisningen har våra
förstelärare och lektorer en viktig roll, och de driver detta på ett
mycket strukturerat sätt med utgångspunkt i aktuell vetenskap och
forskning. Den nya terminen börjar nästan direkt med öppet hus
den 28 januari. Här kommer vår personal, våra elever och ni
föräldrar att visa upp skolan för alla föräldrar och elever i årkurs 9.
Det öppna huset brukar bli välbesökt och uppskattat.
Väl mött på det nya året!

Skolledningen

Under höstterminen genomförde elevkåren, bland mycket annat,
ett skolval i samband med riksdagsvalet, en slutsåld välkomstfest
för att välkomna ettorna, en skogspromenad med tillhörande
svampplockning, en föreläsning med tips inför högskoleprovet,
firande av internationella kaffedagen samt anordnande av det
traditionella Killergame, en lek med hundratals deltagare på skolan
som går av stapeln efter höstlovet varje år. Verksamheten har varit
bred, för att alla kårens medlemmar ska känna att kåren gjort något
som fått deras skoltid att bli lite bättre. Vi hjälpte även alla skolans
fantastiska föreningar att synas under en veckas föreningsfestival
som avslutades med en välbesökt föreningsmässa. Under slutet av
terminen fick eleverna skicka in nomineringar till kampanjen årets
lärare, vilket resulterade i över 100 nomineringar! Nu står vårt
årsmöte för dörren och en ny styrelse ska väljas och vi i sittande
styrelse tackar för oss. Kåren och MFSL arbetar ofta ihop, och skulle
du vilja stödja kårens arbete är vi väldigt tacksamma för om du vill
göra en insättning på vårt bankgiro 140-7378!
Elevkåren

SÖDRAANDANS STIPENDIUM
Södraandans stipendium 2014, som är instiftat av Målsmännens
Förening på Södra Latin delades ut i samband med terminsavslutningen den 19 december. Stipendiet delas ut till elev/elever som
initierat, drivit och/eller aktivt bidragit till aktiviteter som gynnat
sammanhållningen mellan eleverna och skapat en positiv anda på
skolan.
Stipendiet gick till Veronika Dahl MU3b, Maja Thedéen SA3e, Sofia
Bjersér HU2b och SLAVS som fick 2 000 kr vardera. Veronika får
det för att hon tagit initiativ till relationsstärkande elevaktiviteter,
varit en god kamratstödjare samt på ett starkt och aktivt sätt
reagerat mot kränkningar. Maja får det för att under lång tid ha
kämpat för allas lika rätt, genom att dra ihop demonstrationer och
sammanställningar för de på Södra som arbetar dagligen för
rättvisa. Genom sitt föreningsengagemang i HBTQ-hörnan har hon
fått hela skolan att tro på en bättre morgondag för många som inte
har en självklar vardag. Sofia får det för sitt unika engagemang för
elevrörelsen och rätten att få sin röst hörd. Hon har drivit arbetet i
miljökommittén och med innovation, nytänkande och enormt
intresse har hon skapat ett brett forum för miljöengagerade på
skolan. SLAVS får det för sitt intensiva och engagerade arbete att få
samlingarna spännande och intressanta. De är en viktig del av
Södra Latins elevgemenskap.

KAMPANJ FÖR ATT SLUTA RÖKA FORTSÄTTER UNDER VÅRTERMINEN
Södra Latin lanserade under hösten 2014 en kampanj för att få
elever att sluta röka eller att inte börja röka. Satsningen kallades
Non Smooking Buddy Agreement och innebar att två elever
tillsammans kom överens om att hålla sig borta för rökning. Tanken
var att eleverna aktivt skulle stötta varandra och de som lyckades
vara rökfria kunde delta i en utlottning av fina priser. Drygt 30 (?)
elever deltog i kampanjen.
Aktiviteten var ett samarbete mellan elevkåren, skolan och
föräldraföreningen MFSL. Ett särskilt viktigt bidrag var föreningen
SLAVS, Södra Latins Audio Visuella Sällskap, som bland annat
producerade en film som visades under skolans fredagssamling i
början av terminen då överenskommelsen lanserades. Gå in på You
Tube ”Non Smoking Byddy Agreement” för att titta på filmen.
Elevkårens Demokratiska utskott spelade också en viktig roll att
marknadsföra överenskommelsen till skolans elever.

En ny period av Non Smoking Buddy Agreement kommer att
genomföras under våren 2015.

Antirökgruppen

