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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

VÄLKOMMEN ALLA NYA ELEVER
OCH FÖRÄLDRAR!
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 medskolan och elevkåren engagerar vi oss i aktuella och viktiga frågor.

Sjung om studentens lyckliga dar…

Med
bidrag
Det harvårt
varit en
förmåntill
för den
oss atthär
följaavsluter väg till
studenten. Med vårt bidrag till den här avslutningslunchen säger vi grattis och lycka till
i framtiden, samt ha en riktigt skön sommar!
Hälsningar
Målsmännens förening Södra Latin

Målsmännens förening Södra Latin
I våras tackade vi med vemod alla avgångselever för de gångna
åren och önskade dem lycka till i framtiden. Det är nu en stor
förmån att få hälsa alla nya och förväntansfulla elever och kanske
också föräldrar, välkomna till Södra Latin och MFSL. Vi främjar
skolans traditioner och ger bidrag till sådant som gynnar eleverna
och gör skolan till en trevligare arbetsplats för eleverna. Vi har t.ex.
instiftat och administrerar nu Södra Latins Tranströmerstipendium,
vi sponsrar den efterfrågade körkortsutbildningen och vi delar ut
Södraandans Stipendium.
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
mfsl.se.

VI BEHÖVER DIG!
VÄLKOMMEN TILL MFSLS ÅRSMÖTE
DEN 30 SEPTEMBER KL 19:00!
Vid årsmötet behöver vi påfyllning av nya föräldrar som kan föra
stafettpinnen vidare. Du kan hjälpa till mycket eller lite, med råd och
dåd, erfarenheter och kunskaper. Genom ditt engagemang i föreningen håller du dig också informerad om vad som händer i skolan,
och har möjlighet att påverka. Vi arbetar bl.a. för att ge samtliga
elever på skolan en god arbetsmiljö och en gymnasietid som är
kreativ och stimulerande.
Kom gärna redan kl 18:00 för en elevguidad tur genom skolans
lokaler! Vi kan utlova både skelett på vinden och spännande
historier…

SÖDRA LATINS TRANSTRÖMERSTIPENDIUM 2015
Målsmännens Förening på Södra Latin var initiativtagare till att
instifta ett Tomas Tranströmer-stipendium på skolan. Idén till
stipendiet uppkom när Tomas Tranströmer tilldelades Nobelpriset i
Litteratur 2011 eftersom Tomas Tranströmer var elev på Södra Latin
1946-50. Syftet med stipendiet är att uppmuntra elever i årskurs
två på Södra Latins Gymnasium att ”på svenska språket skriftligt
med klarhet, enkelhet och precision, formulera tankar, känslor och
stämningar”.
Stipendiet administreras av Målsmännens Förening på Södra Latin
och delas ut av en jury bestående av ledamöter från Målsmännens
Förening på Södra Latin, Föreningen Södra Latinare, Norrnässtiftelsen, Södra Latins Gymnasium och Elevkåren. Varje år bestämmer
juryn ett tema/gener och eleverna i årskurs två söker stipendiet
genom att lämna in ett skriftligt bidrag enligt årets regler.
Tranströmerstipendiet delas ut för fjärde gången den 24 april och
har nu blivit en av skolans traditioner.
2015 års stipendiater var Carolina Ljungberg SA3e, Hilda Stenshäll
ES2a, och Johanna Philipson NA2b och årets tema var Ett brev
betyder så mycket -en brevväxling. Stipendiet delades ut på fredagssamlingen och samtidigt hölls en liten minnesstund för Tomas
Tranströmer som gått ur tiden en månad tidigare. Södra Latins
symfoniorkester uppträdde under ledning av Jan Risberg och Steen
Ullola Carler spelade ett pianostycke av Ravel.
MFSL kommer fortsätta administrera stipendiet som är ett bra bevis
på samarbete mellan skola, föreningar och elever. Både de elever
som skriver fantastiska bidrag och de elever som gör fredagssamlingen vid utdelningen av stipendiet till en minnesvärd upplevelse.
Mer om stipendiet och årets bidrag finns att läsa på mfsl.se

EKONOMISKA BIDRAG
Förra läsåret 2014/15 bidrog föräldraföreningen ekonomiskt till bl.a.
vakter på Välkomstfesten och Slutskivan, körkortsteoriutbildning,
kylskåp till föreningslokalen, aktiviteter under Pride- veckan,
föreläsningar och studenternas avslutningslunch.
Bidragsansökan finns på mfsl.se
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VAD ÄR SÖDRA LATINS ELEVKÅR?
Till skillnad från ett elevråd som är skapat och styrt av rektorer och
lärare så är en Södra Latins elevkår en fristående, demokratisk,
icke-vinstdrivande organisation för elever, av elever.

SKOLLEDNINGEN HAR ORDET
Det känns som att det var alldeles nyss som vi släppte iväg våra
studenter, men redan står hösten och ett nytt läsår vid dörren.
Gamla och nya elever fyller de under sommarlovet så tomma
lokalerna med förväntningar, drömmar, ambitioner och iver att
börja skolan igen. Med förnyad energi och kraft startar vi ett nytt
skolår och som vanligt är det ett fullspäckat läsår som väntar oss.
Läsåret börjar med förändringar i skolledningen där ny rektor för de
estetiska programmen, Annika Hedås-Falk, tillträder i början av
oktober och efterträder Marie Linde. Annika är sedan tidigare rektor
på Sofia skola. Tillförordnad rektor för de estetiska programmen
fram till 1 oktober är Hans Nordmark. Det pågår även en rekrytering
av rektor för det naturvetenskapliga programmet samt individuellt
alternativ med tillsättning under hösten.
Inom elevhälsan så förstärker vi upp specialpedagogverksamheten
med en lärare på halvtid. Vi har även utökat tjänsterna för studieoch yrkesvägledarna så att vi nu har Therese Bénèzeth på heltid på
Södra Latin. Tillsammans med Tina Söderström så kommer hon att
fortsätta utveckla syv-verksamheten för att ge bästa möjliga hjälp
och stöd till eleverna. Tina kommer tillsammans med vår skolsköterska Cajsa Nellåker att gå en så kallad ACT-utbildning under året.
Denna handlar om stresshantering och tanken är att skolan skall
kunna erbjuda elever detta framöver.
I början av terminen så kommer våra efterlängtade datorer att
delas ut till elever och lärare. Med detta så får både eleverna och
lärarna ett kraftfullt hjälpmedel i undervisningen. Med detta hoppas
vi att eleverna skall ges nya möjligheter till lärande och att det
underlättar skolarbetet. Senare under hösten så kommer vi att ha
en vecka med fokus på hälsa och välmående. Detta sker i samverkan mellan skolan, elevkåren samt målsmännens förening och är ett
gott exempel på det goda samarbetet mellan oss tre.
Väl mött på det nya året!

Skolledningen

KÖRKORTSTEORIUTBILDNING
Målsmännens förening på Södra Latin sponsrar körkortsteoriutbildning för elever som går på Södra Latin. Vi fortsätter samarbetet
med Ringens Bilskola på Södermalm även läsåret 2015-2016.
Bilskolan erbjuder förmånliga priser för MFSL.
Kurs 1: Start den 5 november. Kostnad: 4 ggr kostar 600 kronor
(Ordinarie pris är 2470 kronor). Anmälan: Till Camilla Svanefjord på
skolan senast den 14 oktober. Kurstillfälle 1 och 2 hålls på Ringens
Bilskola, T-bana Skanstull. Kurstillfälle 3 och 4 hålls på Södra Latin.
3 lektioner i körstimulator 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 billigt sätt att få ”praktisk” körövning.
Vi har kommit överens med Ringens Bilskola om att alla som går
teorikursen ska få köra tre lektioner gratis med stimulator.
För mer information gå in på mfsl.se eller ring Siw Petersheim
MFSL på tel 076-328 80 10 eller Karin Dahl MFSL på tel 076-400
87 23. Kurs 2 och 3 startar den 9 mars respektive 22 mars vt-16.
Först till kvarn. Välkomna in med anmälan!

Södra Latins elevkårs mål och syfte är att skapa en så bra och
givande skoltid för alla skolans elever. Bland annat så anordar vi
föreläsningar, temadagar, välkomstaktiviteter för ettorna, killergame
och så stödjer vi aktivt föreningslivet på skolan och mycket mycket
mer!
Utöver att anordna roliga aktiviteter för eleverna under skolåret så
fungerar vi även som ett slags fackförbund för eleverna på skolan.
Vi jobbar städigt med att värna om våra medlemars ekonomiska,
sociala, kulturella, akademiska och fackliga rättigheter. Men det
bästa med det är att det är helt gratis för alla skolans elever att
ansluta sig till vår elevkår!
Som ideell organisation är vi beroende av bidrag för att kunna
genomföra allt detta. Bidragen som vi får in kommer dels från
skolan men också från vår moderorganisation, Sveriges elevkårer.
Om du också skulle vilja stödja vår verksamhet så är vi mer än
tacksamma! Sätt in ditt bidrag på vårt bankgiro 140-7378!
Ännu mer information om vad Södra Latins elevkår är och vad vi
sysslar med finns på vår hemsida, www.sodralat.in
Martin Rönnby, Vice Ordförande. Södra Latins elevkår.

VÄLKOMMEN TILL VÅR SAJT –
WWW.MFSL.SE
Där kan du bland annat läsa om aktuella aktiviteter, de olika
stipendier som instiftats av föreningen, exempel på projekt som
föreningen sponsrat, ett bildgalleri och hur kommer i kontakt med
styrelsen.
Medlemsavgiften till föreningen (frivillig) är 250 kronor per läsår
och familj och ger oss möjlighet att bidra till olika projekt, aktiviteter och stipendier som är till nytta och glädje för skolans elever. Vårt
Plusgiro är 19 33 43-1.
Besök mfsl.se redan idag! Det finns även en länk från Södra Latins
sajt http://sodralatinsgymansium.stockholm.se/ under fliken ”Om
skolan”

