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DU BEHÖVS I MFSL!
Det behövs nya föräldrar till styrelsen i MFSL.
Då flera av oss firade av våra studenter i våras, är det
dags att lämna över våra platser i MFSLs styrelse till
nya Södra Latin-föräldrar!
Att vara med i styrelsen är ett bra sätt att få inblick i,
och möjlighet att engagera sig i såväl viktiga som
roliga frågor som kan ”medverka till att skapa en
positiv anda på Södra Latin” som det bland annat står
i föreningens stadgar.
Föreningens styrelse har 2 till 3 möten under varje
termin. På dessa möten deltar även representanter

från elevkåren och skolledningen. Vår hemsida med
information om vår verksamhet, aktuella aktiviteter m.m.
hittar du med länk från skolans web på
www.son.edu.stockholm.se
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. Vi är t ex
i stort behov av en webb-intresserad förälder. Vill du
kontakta oss i styrelsen direkt finner du våra namn, mail
och telefonnummer på vår hemsida (se ovan).

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 9 OKTOBER
Föreningens årsmöte kommer att hållas 9 oktober kl
19:30 och föregås av guidad tur genom skolans lokaler
kl 18.30. Vi ses där!

”NOLLNING” VS VÄLKOMSTFEST

ELEVER KAN SÖKA BIDRAG FRÅN MFSL

Varje höst kommer frågan upp om s k nollning på
gymnasieskolorna. Att 2:orna hälsar 1:orna välkomna,
ofta med lekar på dagen och ”hemlig fest” på kvällen.
Inga vuxna inblandade. Lekarna kan vara förnedrande
och festen kan sluta på Maria Pol/Ungdom.

Bidrag från MFSL ges till skolan och elever för olika
aktiviteter och insatser. Bl a har vi bidragit till renovering
av skolans cafeteria, scenografi till teatern, kläder till
fotbollslaget, material till handbollslaget m m. Vi ger
dock inte bidrag till projektarbeten i årskurs 3. Enskilda
elever och grupper är välkomna med ansökningar när
som helst under läsåret med blanketten ”Bidragsansökan” som man finner på vår hemsida och skickar ifylld
till mfsl@live.se.

Södra Latin tar helt avstånd från nollning, som ofta
planeras av eleverna till en helgdag. Tala med era
ungdomar om 1:ornas självklara rätt att säga nej, om
2:ornas ansvar och vad som händer om något går snett.
En helt annan fest är Välkomstfesten, som Elevkåren
på Södra Latin arrangerar fredagen den 14/9.
MFSL har i år beviljat ett bidrag till kostnaden för
ordningsvakter till denna fest.

MFSL SPONSRAR KÖRKORTSTEORI
MFSL sponsrar eleverna i Södra Latin med att erbjuda
en rabatterad körkortsteoriutbildning på trafikskola.
Föreningen står för större delen av kurskostnaden
medan eleverna betalar en mindre del själva. Teoriutbildningen har varit mycket uppskattad av elever som är
på gång att ta körkort. Kurserna anordnas under både
höst- och vårterminen.

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!
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NYHETER FRÅN SKOLLEDNINGEN
En ny termin har precis börjat och vi har tagit emot våra
nya elever i årskurs 1. De har fått sin första introduktion
på Södra Latin och har även varit ute på Kärsön för att
lära känna varandra närmare. Precis som våra nya elever
känner vi oss entusiastiska och ivriga att komma igång!
Innan eleverna gör sin entré på skolan så har personalen under en vecka planerat och förberett för terminsstarten. Det är bland annat examinationsscheman som
skall planeras och samarbeten struktureras. Under året
kommer vi att lägga fokus på en del områden som vi
ser att vi kan förbättra. Återkoppling under kursens
gång är ett sådant område och även information om
högre studier och yrkesval. Detta sker genom fördjupat
arbete inom lärarlagen och fortbildningsinsatser. För att
förbättra studie- och yrkesvägledningen så förstärker vi
med ytterligare en studie- och yrkesvägledare (SYV)
från mitten av september. Vi välkomnar då Tina Söderström med lång erfarenhet från gymnasieskolan. Båda
SYV:arna flyttar in i A-huset och får sina arbetsrum
bredvid biblioteket för att ge bättre tillgänglighet.

Elevkåren på Södra Latin drivs av skolans elever och
dess syfte är att göra det möjligt för medlemmarna att
skapa sig en mer givande skolgång. Medlemskap i
elevkåren är frivilligt och 2011 var ca 800 av 1100 elever
medlemmar. Elevkåren arbetar med social verksamhet
och aktiviteter, t ex Läroverksfejden som är en stor
tävling mellan de fyra kommunala innerstadsskolorna,
men även mindre aktiviteter året runt som ska göra
vardagen för eleverna lite trevligare. Elevkåren ska
också föra elevernas talan i elevdemokratiska frågor och
säkerställa att elevernas rättigheter efterföljs på skolan.
Möjligheterna för elever att organisera sig i elevkåren
och driva social, kulturell och påverkande verksamhet
för att förbättra sin skolgång är goda, liksom att organisera sig i elevföreningar. Varje vinter väljs en ny styrelse
bland eleverna, och man kan även engagera sig genom
utskott som leds av valda styrelseledamöter. Vi uppmuntrar att eleverna engagerar sig ideellt i elevkårens
arbete, som genom åren har påverkat skolan i positiv
riktning.
Elevkåren för ett gott samarbete med skolledningen
och Målsmännens Förening. 2011 tilldelades elevkåren
MFSLs Södra-Andans stipendium för sitt arbete.
Elevkåren är också en del av arbetet med Tranströmerstipendiet.

Under sommaren har ett pentry upprättats i korridoren
utanför biblioteket (vid den gamla MFSL-telefonen). Här
kan elever som har medhavd mat förvara och värma
den. Vi har också bytt ut alla plasttallrikar och plastglas
i matsalen mot porslinstallrikar och riktiga glas. Detta
var ett önskemål från kåren och visst blir det mycket
trevligare med riktigt porslin!
Innan sommaren så invigdes även det nya ”Naturreservatet”. En arbetsgrupp av elever ur Nv-programmet
fixade i ordning rummet till en mer inbjudande och
avkopplande studieplats. Eleverna gjorde allt själva
med ekonomiskt bidrag från MFSL.
Innan sommar och semestrar började så blev skolans
upphandling av drift av skolbespisningen klar. Uppdraget har tillfallit Fraiche Catering som nu kommer att
tillaga och servera maten framöver. Vi ser fram emot ett
gott samarbete och välsmakade mat.
Under 2012 så genomför Skolinspektionen en tillsyn av
Stockholm stads samtliga skolor och den 5-6 september så kommer turen till Södra Latin. Syftet med
tillsynen är att se hur skolan lever upp till de lagar och
förordningar som reglerar vår verksamhet och förbättra
kvalitén. Till vår glädje så kan vi i skolledningen konstatera att vi har fått en väldigt aktiv och drivande elevkår.
Detta tillsammans med en aktiv och drivande föräldraförening borgar för en mycket positiv inverkan på och
utveckling av Södra Latin.
Patrik Biverstedt

Rektor Nv/Iv
Södra Latins gymnasium

INFO FRÅN NORRNÄSSTIFTELSEN
Norrnässtifelsen har under läsåret haft tre möten, varav
två utdelningsmöten. Sammanlagt 11 stipendiater har
utsetts. Dessa har fått dela på totalt 14 000 kronor.

