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KÖRKORTSTEORIN RULLAR VIDARE
Körkortsteorin på Slussens trafikskola är som vanligt populär. 
En kurs pågår nu och vi planerar för två kurser under våren.
Eleverna betalar 200 kr i anmälningsavgift, resten betalar MFSL.
Information om anmälan och kursstart kommer i  Veckobrevet.

INBJUDAN TILL NOBELPRISTAGARE
MFSL har inbjudit litteraturpristagaren Mario Vargas Llosa att besöka Södra Latin 
under Nobelveckan. Tyvärr fick vi just veta från Nobelstiftelsen att han inte kan 
komma. Det känns tråkigt, men vi har också bjudit de tre kemipristagarna, Professor 
Akira Suziki, Professor Ei-ichi Negishi och Professor Richard F. Heck. 

Vidare har vi  bjudit fysikpristagarna, Professor Andre Geim och Professor Konstantin 
Novoselov och hoppas självklart på besök av någon av dessa eminenta herrar i Södra 
Latins vackra aula med våra underbara gymnasister.

NÅGRA ORD FRÅN SKOLLEDNINGEN
Hösten mörknar alltmer och julen närmar sig med Lucia och julkonserter enligt 
tradition. I år kommer vårt musikprogram att delta i SVT:s klassiska luciamor-
gon som sänds den 13 dec. Årets julkonserter blir den 4 och 5 dec i vår 
fantastiska aula. Biljetter bokas via TicNet.

Mycket av lärarnas och skolledningens tid går för närvarande åt till  arbete 
med att förbereda det nya gymnasiet, genom studiedagar, fortbildning och 
diskussioner. Vi på Södra latin är otroligt glada över att Skolverket beviljat 
oss tillstånd att driva Spetsutbildning i Musik, vilket betyder att vårt musik-
program kan bevara sin höga nivå och sitt breda utbud även efter gymnasie-
reformen, Gy11.

Vi förbereder också vårt deltagande på gymnasiemässan i Älvsjö den 25-27 
november där våra duktiga elever, med visst stöd från personal, kommer att 
presentera vår skola och dess utbildningar. Vårt Öppet Hus för åk9 och 
föräldrar går av stapeln den 27 januari och blir som vanligt något som enga-
gerar hela skolan. För att ytterligare beskriva vår skola och dess stämning och 
utbildningar spelar vi in en kort presentationsfilm om Södra latin. Filmen ska 
vara klar till jul!

Vårt arbete med att förstärka elevdemokratin fortsätter t ex har två elever och 
en lärare under hösten deltagit i en påverkanskonferens i Lüneburg.

RAPPORT FRÅN ELEVKÅREN
Elevkåren håller just nu på med Killer Game som är planerad att avslutas den 14 december. Det är roligt att säga 
att ca 500 utav skolans elever är med i leken och varje dag ser man en massa maskerade elever smyga runt i 
korridorerna.

Den 23 november anordnade vi i elevkåren ett stormöte dit vi bjöd in elever för att komma med sina åsikter 
om vad de vill ha på skolan.

Läroverksfejden 2011 är i full planering och kommer för 3dje året i rad att anordnas i vår mellan Södra Latin, 
Norra Real, Östra Real och Kungsholmen. Södra  Latin  vann det  det första året och hoppas på att ta tillbaka 
pokalen detta läsår.

Elevkårsstyrelsen
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Skolledningen på Södra önskar alla en God Jul och Gott Nytt År!
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NYHETER FRÅN FiSS Föräldraalliansen Sverige
Läs mer på FISS egen sida
För er som vill veta vad som diskuteras och händer inom Föräldraalliansen i Sverige rekommenderas ett besök 
på deras hemsida: www.foraldraalliansen.nu

NYHETER FRÅN NÄRPOLISEN PÅ SÖDERMALM
Stockholmsenkäten 2010 visar på ökat narkotikabruk
Preventionscentrum Stockholm utför vartannat år en undersökning bland alla Stockholms elever i grundskolans 
årskurs 9 och i gymnasiet årskurs 2. Årets undersökning visar att 9 % av pojkarna av de som svarat i årskurs 9 på 
Södermalm har brukat narkotika den senaste veckan och 14 % i årskurs 2 på gymnasiet. För flickorna var det 4 
respektive 8 %. Detta är en ökning sedan förra mätningen. Vi poliser får också indikationer på att ökningen 
stämmer, då det ryktas mer och mer i skolorna, om att fler och fler brukar narkotika och då framförallt röker 
marijuana. Vi ser också att tobaksrökning bland ungdomar blir mer och mer vanligt, vilket också är en ökad 
riskfaktor, att prova på att röka marijuana.

Som förälder är det viktigt att vara vaksam över signaler på ett avvikande beteende hos sitt barn för att snabbt 
kunna hjälpa sitt barn och snabbt kunna få hjälp och råd av andra vuxna. Kan vi vuxna reagera tidigt kan vi 
förhindra drogmissbruk, att ungdomar hamnar i kriminalitet och i dåligt sällskap. Det är viktigt att föräldrar, skola, 
fritidsgårdar, polis, fältassistenter med flera tidigt ser problemet.

FÖRÄLDRAR OCH ANDRA VUXNA – vi behöver er hjälp!
Framförallt behöver våra ungdomar er hjälp! Kom och nattvandra på fredagar på Södermalm för att öka ungdo-
mars trygghet på gator och torg, samt förebygga brott bland ungdomar. Vi jobbar mot samma mål och tillsam-
mans kan vi göra en skillnad! Socialtjänst, polis, allmänhet mfl. 
Samling kl. 20.30 på Hotell Scandic Malmen vid Medborgarplatsen varje fredag.

STRESSHANTERING
Av skolans veckobrev nr. 45 framgår att skolhälsovården ordnar introduktionsträff och kurs om stresshantering 
för eleverna. Introduktionsträffar ordnas nov - dec och kurstillfällena är i febr - mars 2011. Skolsköterskan kan 
kontaktas för eventuella frågor.

NY STYRELSE I FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
Vid årsmötet i föräldraföreningen 5 okt valdes följande styrelse: 
Inger Ahlbäck, ordf, Petra Ahston Inkapööl, sekr, Gunilla Adrianzon, kassör.
ledamöter: Conrad Skogberg, Mats Ceder, Helena Stensö, Eduardo Sanjuello (ny), Margareta Ödmark (ny), 
Gunilla Barkman (ny), Olof Mattisson (ny), Margareta Wennlund Åkerblom (ny). 
Rektor Lennart Kågestam och Elevkårens ordf. Elin Wiberg Wennerberg.

BIDRAGSANSÖKNINGAR
MFSL efterlyser ansökningar från eleverna om bidrag till projekt som kan komma eleverna till glädje och nytta! 
Skicka ansökningar till mfsl@live.se
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