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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).

NU INSTIFTAS SÖDRA LATINS
TRANSTRÖMER-STIPENDIUM
Föräldraföreningen på Södra Latin (MFSL) är stolta
över att i år utlysa ett nytt stipendium på skolan - Södra
Latins Tranströmer-stipendium som syftar till att lyfta
fram litterära talanger på skolan. Läs mer om detta i
bifogat informationsblad. Det finns också mer att läsa
på hemsidan där också fullständiga regler om stipendieansökan ligger.

MEDLEMSAVGIFTEN 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 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:

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! Två kurser har genomförts på Slussens trafikskola och ytterligare en kurs är
inplanerad under våren.

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.

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 på
skolans expedition.

Nattvandring ökar ungdomarnas trygghet - Samling
varje fredag kl. 20.30 på Hotell Scandic Malmen vid
Medborgarplatsen. Välkomna!

NYHETSBREV MFSL
OMORGANISATION I SKOLAN
Under detta läsår har gymnasieskolan inom Stockholms
stad genomgått en tämligen stor omorganisation. Detta
är något som våra elever kanske inte har märkt så
mycket utav än men som på sikt förhoppningsvis
kommer att synas. Omorganisationen har inneburit att
gymnasieskolorna delats in i områden där varje område
har en gymnasiechef. På varje skola finns sedan en eller
flera rektorer som ansvarar för ett eller flera program.
Totalt finns det i dagsläget tio gymnasieområden om ca
3 gymnasieskolor i varje och de tio områdena leds av
gymnasiedirektören. För Södra Latins del så innebar
omorganisationen att vi hamnade i samma område som
Brännkyrka gymnasium och Bernadottegymnasiet.
Områdesindelningen är inte någon sammanslagning av
skolor utan varje skola är fortfarande sin egen.
Bakgrunden till denna omorganisation är att det finns
en politisk vilja att öka elevernas måluppfyllelse. Detta
vill man nå genom att rektorerna knyts närmare och på
ett mer aktivt sätt än tidigare leder den pedagogiska
verksamheten. Genom omorganisationen skapas
samverkan, synergieffekter och strukturerade stödfunktioner. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 juli
och vi är nu mitt uppe i att implementera denna och
hitta ”formen”.

SKOLANS EGEN APP
Nu tar Södra Latin steget in i din
smarta telefon! Under våren så
lanserar vi vår egen app på App
Store och Android Market.
Appen kommer att vara gratis
att ladda ner och förhoppningsvis vara till stor nytta för elever
och föräldrar. Via denna app
kommer du att kunna se individuella scheman, terminsplan,
inställda lektioner, matsedel,
information från elevkåren och
MFSL m.m. Mer information
kommer under våren.

ELEVKÅREN
Elevkåren är en organisation helt driven av skolans elever
vars syfte är att göra det möjligt att skapa sig en mer
givande skolgång. Medlemskap i elevkåren är frivilligt
och gratis, och 2011 var ca 800 av 1100 elever medlemmar. Elevkåren arbetar med social verksamhet och
aktiviteter, t. ex. de av eleverna mycket uppskattade
”Killergame” och Läroverksfejden, men också mindre
aktiviteter året runt som ska göra vardagen för eleverna
lite roligare. Elevkåren ska också föra elevernas talan i
elevdemokratiska frågor och säkerställa att elevernas
rättigheter efterföljs på skolan.

Global Citizen Day
Förra våren arrangerade skolan tillsammans med MFSL
och elevkåren Global Citizen Day. Denna dag tog fokus
på globaliseringen och dess möjligheter samt utmaningar. Det blev ett lyckat event och det kommer en uppföljare i år den 18 april.
Målet med dagen är att våra elever skall se vilka möjligheter som finns för att bli en aktiv aktör på den globala
arenan och inspireras till att bli en sådan. De skall få
kunskap om den utveckling som sker på det globala
planet samt insikt i och förståelse för hur den påverkar
oss och omvärlden. Konkreta exempel kommer att ges
som visar hur man kan engagera sig i frågor som berör
hållbar utveckling (miljöfrågor, samhällsutveckling osv.)
både lokalt och globalt samt varför man bör engagera
sig i just detta. Även möjligheter när det gäller framtida
studier och yrkesliv kommer att presenteras.
Global Citizen Day kommer genomföras i två delar där
den ena delen innebär ett Möjligheternas torg där ett
antal företrädare för olika universitet, högskolor, myndigheter, företag, intresseorganisationer osv. med global
anknytning finns representerade med bokbord. Den
andra delen innebär en serie av föreläsningar med
utgångspunkt ur den globala utvecklingen samt hållbar
utveckling. Föreläsarna kommer från olika institut,
företag och organisationer (statliga och fristående) m.m.
Dagen arrangeras denna gång genom ett samarbete
mellan skolan, MFSL, elevkåren och UUD (Unga Utrikes
Departementet). UUD är en nystartad elevförening på
Södra Latin med fokus på frågor som ligger på det
internationella planet.

Sedan en tid tillbaka arbetar elevkåren med utskott, där
elever kan samlas och arbeta tillsammans. Strax innan
sportlovet valdes en ny elevkårsstyrelse som kommer
att leda kårens arbete under 2012. Under våren kommer
vi bland annat att arbeta med Läroverksfejden, en
tävling mellan de fyra innerstadsskolorna Södra Latin,
Norra Real, Östra Real och Kungsholmens gymnasium
som varit mycket uppskattad varje år.
Elevkåren har ett gott samarbete med skolledningen
och Målsmännens förening. 2011 tilldelades elevkåren
MFSLs Södra-Andans stipendium för sitt arbete.
Elevkåren är också en delaktig i Tranströmer-stipendiet.

