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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 gemenskapMFSL

VÄLKOMMEN TILL MFSL! VÄLKOMNA TILL ETT NYTT KÅRÅR!
Vi i Södra Latins elevkår vill hälsa dig välkommen till en ny 
termin med kåren! Det har varit ett något skakigt (k)år som 
bjudit på många förändringar och anpassningar, men också 
många lyckade event som en påskäggstävling, kårantän-yoga och 
självklart den aningen annorlunda, men fina studenten. Nu är vi i 
elevkåren tillbaka igen efter sommardvalan och taggade på en ny 
och förhoppningsvis ännu bättre termin! Men, vad är egentligen 
en elevkår? Många känner nog till begreppet elevråd, men det 
är inte riktigt vad vi är. Till skillnad från ett elevråd är en elevkår 
inte knuten till skolledningen, utan är en fristående organisation 
som drivs av elever och för elever. Därför arbetar vi med 
sådant som ligger i våra cirka 1400 medlemmars intressen. 
Det kan röra sig om att skaffa rabatter på olika ställen runt 
om på söder, att uppmärksamma högtider eller att anordna 
fester (inte under covid-19 dock). Att skapa fler möjligheter att 
göra sin röst hörd hos skolledningen, att lobba i frågor våra 
medlemmar bryr sig om, att gå i prideparaden eller att delta i 
projekt för att öka den psykiska hälsan. Eller kanske något så 

simpelt som att bjuda alla skolans elever på fika. 
Det är våra cirka 60 aktiva medlemmar i de sju 

olika utskotten (förenings, service, sociala, 
kommunikation, demokratiska, kulturella 

och miljö), som får alla evenemang att 
gå av stapeln och alla verksamheter 
att rulla på. Och självklart är vem 
som helst välkommen att engagera 
sig i kåren på det sätt en själv 
vill! Som sagt är vi i elevkåren 
förväntansfulla inför hösten, en 
höst som förhoppningsvis blir 
fullspäckad med event såsom 
utebio, caffizhäng, klädbytardagar 
och temaveckor. Och självklart 

- nyrekrytering till utskotten i 
september! Med detta vill vi i 

elevkårsstyrelsen hälsa dig välkommen 
till den nya kårterminen 2020!

Viktor Ros Palmklint, Ordförande
Thyra Karlsson, Vice Ordförande

Jag pratade med min moster för ett tag sedan, hon är lite över 
70. Jodå, hon mådde bra, men hade så tråkigt ”Allt jag skulle 
göra är inställt”, sa hon. Så har det väl varit för de flesta av oss, 
även för MFSL. Körkortsteorikursen i maj – inställd, Tranströmer-
stipendieutdelningen – framskjuten, föräldraföreläs- 
ningen om droger – inställd, och många av de 
evenemang som elever planerat, och som 
MFSL stöttat, är inställda eller framskjutna 
på en osäker framtid. Men det är ju 
ganska anmärkningsvärt hur snabbt 
man ändå anpassar sig. Skolgården 
har fått fungera som möteslokal, 
Tranströmerstipendet kommer delas 
ut utan publik, den populära 
rundvandringen på skolan i sam-
band med MFSL:s årsmöte får bli 
glesare än vanligt. Kanske får vi 
hålla i ett sådant där rep som hela 
tiden ska vara spänt, som på 
scoutläger. Årsmötet kommer i alla 
fall genomföras i extra stor lokal, läs 
mer härintill och på nästa sida.

Är du alldeles ny målsman på Södra 
Latin? Grattis, du har tre spännande år 
framför dig! Och välkommen till en av Sveriges 
äldsta föräldraföreningar. Att ditt barn lämnat 
grundskolan behöver inte betyda att du som vuxen är 
helt bortkopplad, tvärtom. För MFSL behöver fler till styrelsen, en 
del av oss har barn som tagit studenten och måste därför lämna 
vår plats. Det här är bland det roligaste och viktigaste 
styrelsearbete som finns. (Tro mig, jag har 20 år i styrelser i 
bagaget.) Och helt ärligt, finns det något bättre du kan göra med 
lite av din fritid, än att bidra till att din elev och hens 
skolkompisar har det bra på dagarna och får möjlighet att 
förverkliga en del av sina idéer och projekt? Jag tycker verkligen 
tiden jag lägger på MFSL är både rolig och väl använd. Jag kan 
inte göra så mycket för min moster, men tillsammans med er gör 
jag något gott för Södra Latins elever.

Självklart är du mer än välkommen i styrelsen även som två- 
eller trea-förälder! Läs mer på mfsl.se och på vår Facebook. 
Och kontakta mig gärna!

Karin Alexandersson, Ordförande

VÄLKOMMEN

KONTAKT OCH INFORMATION
MFSL drivs helt med medlemsavgifter och styrelsen jobbar 
självklart ideellt. För att kunna bidra till elevernas projekt 
och aktiviteter och ge stipendier är vi helt beroende av att ni 
målsmän betalar medlemsavgiften. Ju fler som ger ett bidrag, 
desto mer kan vi göra för eleverna.

Avgiften är 300 kronor per familj/läsår. Swisha till 123-633 
43 95 eller betala till plusgiro 19 33 43-1. Stort tack för ert 
bidrag!

På mfsl.se kan man läsa mer, hitta kontaktuppgifter till 
styrelsen, protokoll, info om Tranströmer, körkortsteori mm. 
Vi finns på Facebook (sök på mfsodralatin). Kontakta oss 
gärna på mfsl@live.se.
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KÖRKORTSTEORIUTBILDNING 
MFSL sponsrar sedan många år körkortsteoriutbildning för elever 
på Södra Latin genom ett väletablerat samarbete med Ringens 
Bilskola vid Skanstull. Vi brukar kunna erbjuda teoriutbildning med 
teorilektioner (inklusive läromedel) och lektioner i körsimulator 
till mycket förmånliga priser för eleverna. Hösten 2020 har 
körskolan tyvärr inte möjlighet att hålla någon teorikurs på grund 
av coronapandemin, men vårt samarbete fortsätter och vi hoppas 
att nya kurstillfällen ska kunna genomföras under våren 2021. 
Vi återkommer med tider för vårens kurs i nyhetsbrevet VT 2021 
samt på mfsl.se. 

OBS! De elever som påbörjade en kurs under våren, som avbröts 
pga corona, kommer att erbjudas att fullfölja, och kontaktas 
separat om detta.

För mer info mejla Elin Linnarsson (kassör MFSL) elin.linnarsson@
gmail.com eller mfsl@live.se

NÅGRA ORD FRÅN SKOLLEDNINGEN 
Nu har vi välkomnat alla våra nya och gamla elever, alla är på 
plats och vi ser fram mot läsåret 20/21. Information om skolans 
anpassningar till covid-19 finner ni på Skolplattformen och via 
länk från vår hemsida: Skolans åtgärder. 

Även om vi måste ta paus från delar av våra vanliga inslag 
i verksamheten som internationella kontakter, Erasmus+ 
konferenser och andra återkommande utbyten så ser vi fram 
emot all annan undervisning och verksamhet som vi har riggat 
för. 

Under sommaren har skolan genomfört flera upprustningar: i 
korridoren på plan 900 har vi installerat ny fin belysning, alla 
klassrum har fått ledbelysning, fönsternischer är varsamt 
renoverade och ommålade på plan 1, vår vackra Tranströmersal 
är upprustad, nya bildskärmar till bildundervisningen på plan 
4 och en hel del bänkar i våra korridorer är omslipade och fina 
igen.

Efter Stockholms stads omorganisation - en rektor per 
gymnasieskola - har Södra Latin en ny/gammal ledningsgrupp 
bestående av:
 
Christel Mjörnheim, biträdande rektor ES+MU
Carina Rydström, biträdande rektor SI+NA
Lena Samuelsson, biträdande rektor HU+SA
Gürgün Görken, administrativ chef  
Gabriella Björk, rektor Södra Latin

Vi har beslutat att ej genomföra informationskvällen för 
vårdnadshavare åk 1. I stället har skolan gjort en PPT och en 
kort video med allmän information som finns på Skolplattformen 
och hemsidan. Missa inte dessa!

Vi ser fram mot ett gott samarbete med alla gamla och nya 
vårdnadshavare samt MFSL!

Ledningsgruppen genom,
Gabriella Björk, rektor

TRANSTRÖMERSTIPENDIET 
Tranströmerstipendiaterna är äntligen utsedda bland den 
rekordstora mängden inskickade bidrag, och stipendieceremonin 
kommer äga rum 18 september. Tyvärr blir det inte ett lika 
stort event som det brukar, men du kommer kunna läsa om 
mottagarna samt se bilder från utdelningen på mfsl.se. De 
vinnande texterna publiceras på mfsl.se samt i skoltidningen 
Latin Lovers.

I samband med invigningen av det nya Tranströmerbiblioteket 
vid Medborgarplatsen kommer någon av stipendiaternas texter 
att framföras. Det är vi stolta över. Grattis till dessa duktiga 
skribenter!

Tranströmerstipendiet instiftades i samband med att Tomas Tranströmer 
(tidigare elev på Södra Latin) tilldelades Nobelpriset i litteratur 2011, 
och har delats ut varje vår sen 2012. Stipendiet ska uppmuntra elever i 
årskurs två på Södra Latin att på svenska språket skriftligt med klarhet, 
enkelhet och precision formulera tankar, känslor och stämningar.

MFSL:S ÅRSMÖTE 30 SEPTEMBER!
Välkommen på MFSL:s årsmöte onsdagen den 30 
september kl 19.00. Lokal anslås i skolans entré. Innan 
årsmötet, kl 18.00, blir det guidad rundvandring på skolan. 
Samling i foajén. Blir vi många delar vi upp oss i grupper.

Årsmöteshandlingar finns på mfsl.se under Aktuellt.

Är du intresserad av en styrelsepost? Vi behöver verkligen 
fler föräldrar till styrelsen då flera avgår p g a att barnen 
tagit studenten. Kom till mötet eller hör av dig på mfsl@
live.se. 
Vi svarar gärna på frågor om vad det innebär att vara 
styrelsemedlem! Läs också mer på mfsl.se.

Välkommen!


