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ELEVERNA ÖVERRASKADE 
TOMAS TRANSTRÖMER
”Årets Tranströmerstipendiater blev Karin Swahn i 
Mu 2A och Klara Enervik i Es2A.

Föräldraföreningen höll för andra året ihop arbetet 
med stipendiet, i nära samarbete med många från 
skolans ledning, lärarna, biblioteket m.m.

Tema för året var teaterrecension av någon de 
föreställningar skolans teatereleverna i årskurs tre 
spelade under våren.

Tomas Tranströmer själv var på plats vid utdelningen 
– och blev dessutom ordentligt överraskad och glad 
när han där fick återse några av sina gamla skolkam-
rater från 40-talet. I år sammanföll nämligen stipen-
dieutdelningen med ett 65-årsjubileum, arrangerat 
som en överraskning för nobelpristagaren.

År 1948 framförde elever från Södra Latin en pjäs av 
Saroyan där Tomas Tranströmer spelade den filippin-
ske diskaren Pablo. Med på scenen den gången fanns 
också ungdomar från Dramatens elevskola, bl.a. Max 
von Sydow, Lars Ekborg och Jan-Olof Strandberg.

På årets stipendieutdelning spelade teaterlinje-elever 
upp en scen från samma pjäs, varefter de avslöjade 
att med i publiken fanns inte bara Tomas Tranströmer 
utan också skådespelaren Jan-Olof Strandberg, jour- 
nalisten Bo Holmqvist författaren och kinaexperten 
Cecilia Lindqvist och ambassadören Stig Brattström.

– Intresset från eleverna och skolan för stipendiet är 
stort och vi är mycket glada och stolta över att Tomas 
Tranströmer tycker detta är roligt och gärna själv är 
med vid stipendieutdelningen på sin gamla skola, 
säger Olof Mattisson, ordförande i föräldra-
föreningen.”
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INFORMATION FRÅN NORRNÄSSTIFTELSEN
Norrnässtiftelsen höll nyligen ett utdelningsmöte där 
det beslutades att fem stipendiemottagare fick dela på 
5 000 kr.

KÖRKORTSTEORI
Under läsåret har MFSL erbjudit körkortsteorikurser till 
reducerat pris för eleverna på Södra Latin. 
En kurs på höstterminen och två kurstillfällen på vårter-
minen. Kurserna har genomförts i samarbete  
med Slussens Trafikskola. MFSL kommer att erbjuda 
körkortsteori även nästa läsår till eleverna. MFSL har 
under nuvarande läsår fördelat ca 40 000 i körkorts-
teoribidrag.

SKOLLEDNINGEN INFORMERAR
Med stormsteg så närmar vi oss skolavslutning och av 
alla en efterlängtad sommar, men än är det lite kvar att 
göra. Mycket har hänt under terminen och utöver all den 
undervisning som pågått så har det genomförst en del 
evenmang där ledning, MFSL och elevkåren har samver-
kat med mycket gott resultat. Tidigare i vintras så 
genomfördes Global Citizen Day där Ola Wong och 
Gautam Bhattacharyya föreläste om Kina respektive 
Indien sett ur den yngre generationens perspektiv. 
intresseväckande och aktuella ämnen med många 
åhörare. Tranströmerstipendiet delades ut för andra 
gången under högtidliga former med självaste Tomas 
Transtömer på plats och kåren har genomfört flera 
aktiviteter under våren och nu senast ett mycket ambiti-
öst program kring Operation Dagsverke för att samla in 
pengar till barn i Nepal.

Under sommaren så omorganiseras gymnasieorganisa-
tionen då antalet gymnasieområden kommer att minska 
från 10 till 5. Detta innebär att Södra Latin kommer att 
ingå i ett område med Enskede gård, Globens restaur-
ang och hotellskola, Spånga gymnasium samt Bernadot-
tegymnasiet. Ändringen träder i kraft från och med den 
1 juli och området får då också en ny gymnasiechef 
- Anita Delhbom. Ändringen kommer inte att påverka 
skolan eller eleverna i någon större omfattning. Tidigare 
under vintern så fattades det beslut att Södra Latin 
skulle starta ett språkintroduktionsprogram och ta emot 
fler elever. Detta har dock skjutits på framtiden då 
nödvändiga lokalanpassningar inte har kunnat genom-
föras. Inför hösten så ser ansökningarna till våra befingt-
liga program ut som tidigare med ett högt söktryck och 
många elever har  visat intresse för skolan. Glädjande 
tycker vi och vi ser fram emot hösten. Men innan dess! 
Ha en riktigt skön sommar!

GRATTIS – DU HAR EN TONÅRING!
Det var rubriken på Söderandans föreläsningskväll som 
arrangerades den 17 april.  
– Visst var det en bra informationskväll, kommenterade 
en av flera föräldrar från Södra Latin som var där. 

“Söderandan” är det lokala brottsförebyggande rådet i 
Södermalms stadsdelsområde – ett nätverk som arbetar 
för ett grönare, renare och tryggare Södermalm. 

Det fanns 8 olika föreläsningar att välja på som: Att vara 
tonårsförälder, Information om narkotika, Nätet och 
sociala medier. 

Föreläsare var närpolisen, fältassistenterna, ungdomar 
med flera. På plats fanns information om Södermalms 
Stadsdelsförvaltnings 4-årsprojekt “Ett tobaksfriare 
Södermalm”. Man vill minska antalet tobaksdebutanter 
bland barn och unga samt erbjuda rökavvänjning till fler 
tobaksanvändare liksomt stöd till rökstopp.

• 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.


