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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 Latin är känt för sin goda anda och fina gemenskap, och föräldraföreningen MFSL bidrar aktivt till detta.
Tillsammans med skolan och elevkåren engagerar vi oss i aktuella frågor. Föreningen har instiftat och administrerar
Södra Latins Tranströmerstipendium (se bilder från senaste utdelningen på vår hemsida www.mfsl.se!), vi deltar varje
år i 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. Mer info och kontaktuppgifter hittar du på www.mfsl.se.

VI BEHÖVER DIG! VÄLKOMMEN
TILL MFSLs ÅRSMÖTE DEN 10
OKTOBER KL.19:00!

EKONOMISKA BIDRAG
Förra läsåret 2012/13 bidrog föräldraföreningen ekonomiskt till bl.a. Välkomstfesten, körkorts-teoriundervisningen, föreläsningar, Global Citizen Day och till upprätthållandet av skolans traditioner.

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 på skolan, och har
möjlighet påverka. Ett aktuellt exempel är det omfattande anti-rök-arbetet på skolan som våra representanter bidrar till mycket aktivt.
Kom gärna redan kl. 18:00 för en elevguidad tur genom
skolans lokaler! Vi kan utlova både skelett på vinden och
spännande historier…

DAGS FÖR KÖRKORTSTEORI
MFSL sponsrar körkortsteoriutbildning för elever på
Södra Latin och under läsåret 2013-2014 samarbetar vi
med Ringens Bilskola på Södermalm. Ringens Bilskola
erbjuder förmånliga priser för MFSL. Det blir en kurs
under hösten med start den 6 november och totalt fyra
onsdagar. Det blir även en kurs under vårterminen med
start den 3 februari.

VÄLKOMMEN TILL VÅR NYA SAJT – WWW.MFSL.SE

Kostnaden för
körkortsteorin är
600 kr/elev
(ord.pris 2.230 kr).

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
du kommer i kontakt med styrelsen.

Det är en stor fördel att varva teoriundervisning med
praktisk körträning. Ringens Bilskola erbjuder träning
med en modern körsimulator och i ovanstående
kurspris ingår tre lektioner med simulator!

Medlemsavgiften till föreningen är 250 kr 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. Inbetalningskort finns bifogat.

Läs mer på mfsl.se, anmälan sker till Inger Markgren på
Södra Latin.

Besök mfsl.se redan idag! Det finns även en länk från
Södra Latins nya sajt http://sodralatinsgymnasium.
stockholm.se/ under fliken ”Om skolan”.

NYHETSBREV MFSL
SKOLLEDNINGEN HAR ORDET
De första veckorna av terminsstarten har passerat och
nu har verksamheten kommit igång ordentligt. Det är
alltid kul att återse gamla elever efter sommarlovet och
hälsa våra nya elever välkomna.
Det finns en bild av att alla röker på Södra Latin och för
förbipasserande på skolgården är det förståeligt att
denna uppfattning spirar. Dock är det långt ifrån alla
elever som röker på skolan. I den senaste Stockholmsenkäten där ungas tobaksbruk m.m. kartlades framkom att
8 av 10 killar på Södra Latin inte röker samt att 6 av 10
tjejer inte röker. Ur ett hälsoperspektiv är givetvis 2
respektive 4 av 10 mycket men normen är ändå att inte
röka. Ett problem som vi har haft på skolan under en tid
är att de elever som röker inte respekterar det rökförbud
som gäller på skolgården enligt Tobakslagen. Eleverna
har stått utanför elevkafeterian, suttit på trappor och
bänkar både på framsidan samt baksidan av skolan.
Frånsett att de bryter mot lagen så innebär det att rök
kommer in i byggnaden genom fönster och ventilation,
vilket leder rätt in i klassrummen samt personalens
arbetsrum. Vidare så utsätts elever, personal, besökare
samt förbipasserande för tobaksrök när de rör sig på
skolgården. Detta skapar givetvis en ohälsosam arbetsmiljö.
För att komma till rätta med detta så har vi från skolledningen antagit en policy kring rökning. Denna innebär
ett antal insatser under läsåret med bland annat föreläsning av Non Smoking Generation. Avseende rökförbudet på skolgården så har vi varit väldigt tydliga med
detta och vad konsekvenserna kan bli om detta inte
efterlevs. Påträffas en elev med att röka på skolgården
så kommer, om eleven är omyndig, dennas vårdnads-

INFORMATION FRÅN ELEVKÅREN
Ingen har väl kunnat undgå uppståndelsen över det
könsneutrala omklädningsrummet som invigdes i maj av
konstnären Elisabeth Olsson Wallin och från elevkårens
sida är vi mycket stolta över att vi kunnat bistå föreningen hbtq-hörnan i deras kamp för att öppna upp detta
Sverige-unika omklädningsrum. För att visa att elever
och lärare står gemensamt i frågor som rör allas lika
värde hade vi även i år igen ett gemensamt ekipage
med Lärarnas Riksförbund under Prideparaden och vi
deltog i flera seminarier. När skolan sedan drog igång
hade vi fullt upp med välkomnandet av de nya ettorna;
under deras tredje dag annordnade vi en mycket uppskattad poängjakt med syfte att integrera eleverna i
skolan och ge dem möjlighet att skapa ett nätverk över
klassgränserna. I fredags avslutades välkomsverksamheten med Välkomstfesten, alla 600 biljetter sålde slut och
för en natt förflyttades hela Södra Latin ner under ytan.
Nu närmast påbörjar vi arbetet med Killergame, Lärarkampanjen och och planeringen inför studenten!
Om du skulle vilja stödja vår verksamhet så är vi mer
än tacksamma! Sätt in ditt bidrag på vårt bankgiro
140-7378!

havare att informeras skriftligen. Denna skriftliga
tillsägelse är ingen disciplinär åtgärd utan skall ses som
ett sätt att från skolans sida informera dig som förälder
om att ditt barn bryter mot lagen samt skolans ordningsregler. Du som förälder är viktig i arbetet med att
skapa en god arbetsmiljö på skolan.
En annan policyändring inför detta läsår är att vi har
förändrat rutinerna kring hantering av skolk. Tidigare så
utgick det först en muntlig varning till eleven (vårdnadshavaren) om denna hade mer än 5 % olovlig frånvaro.
Detta är från och med terminsstarten borttaget utan
det kommer en skriftlig varning direkt vid för hög
olovlig frånvaro.
Under våren så lanserade politikerna en så kallad
1:1-satsning när det gäller gymnasieskolan vilket innebär
att alla elever skall ha en dator i undervisningen.
Datorer kommer att levereras i olika omgångar till
Stockholms gymnasieskolor och eleverna på Södra
Latin beräknas få sina datorer i början av februari 2014.
Projekteringen är i full gång och vi kommer att återkomma i denna fråga framöver.
Till slut vill vi bara tacka för det engagemang som du
som förälder visar för ditt barn och skolan. Skolledningen i samverkan med Målsmännens Förening Södra Latin
samt elevkåren bildar ett stabilt fundament utifrån vilket
vi tillsammans strävar att göra Södra Latin än bättre
för ditt barn.
Rektorerna
Marie Linde

Lillemor Larsson

Patrik Biverstedt

