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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

VÄLKOMNA TILL MÅLSMÄNNENS
FÖRENING PÅ SÖDRA LATIN

KONTAKT OCH INFORMATION
MFSL drivs helt med medlemsavgifter och styrelsen jobbar
självklart ideellt. För att kunna bidra till elevernas projekt
och aktiviteter och kunna 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 och läsår. Swisha till
123-633 43 95 eller betala till vårt plusgiro 19 33 43-1.
Stort tack för ert bidrag!

Till skillnad från många i MFSL:s styrelse gick jag inte gymnasiet
på Södra Latin. Jag gick på en trött och ganska själlös skola där
bränder i skåphallen hörde till vardagen och där rektorn bara
verkade jobba den dag det var skolavslutning. Men jag önskade
då att jag gick på Södra Latin, som min bästa vän gjorde – som
taktiskt valt en gymnasielinje som inte fanns i vår kommun.
Därför var engagemanget i MFSL som att få en andra chans. Jag
är kanske för gammal för att gå gymnasiet igen, men tack vare
MFSL får jag jobba med andra entusiastiska Södra-föräldrar, med
duktiga ungdomar i Elevkåren, med Södras fantastiska rektorer,
och får verka för att Södra-elevernas skoltid blir lite bättre. MFSL
bidrar till att många av de här ofattbart engagerade ungdomarna
kan förverkliga idéer och projekt som gör att Södra Latin kan
fortsätta vara en skola som är allt annat än trött och själlös. Och
vi kan också lyfta fram dem som gjort något extra, som SLAVS
och Astrid Berntsson som fick motta stipendiet Södraandan på
julavslutningen (läs mer på nästa sida), inför en aula av jublande
klasskamrater. Det är stort! Att vara med i MFSL är att göra
något för våra ungdomar i deras skolvardag. Så tack alla som
redan är med, och om ni inte är med så välkomna nu! Sammanslaget blir våra 300 kr per familj till en rik källa att ösa uppmuntran ur, och det spelar roll.
Läs mer om vad vi gör på mfsl.se och på vår Facebook.
Och kontakta mig gärna!
Karin Alexandersson
Ordf sen okt 2019

FÖRELÄSNING OM DROGER
Södra Latins skolledning arrangerar tillsammans med MFSL
och Elevkåren en kvällsföreläsning om droger, den 12 mars
kl 18.30 i Södra Latins aula, för vårdnadshavare på skolan.
Elin Pietras, preventionssamordnare på Södermalms stadsdelsförvaltning kommer och delger oss sina erfarenheter
kring ämnet. Välkomna!

På mfsl.se kan man läsa mer om föreningen, och på vår
Facebook (sök på mfsodralatin) finns info om vad som är
på gång. På mfsl.se finns även kontaktuppgifter till styrelsen, protokoll, äldre nyhetsbrev, info om Tranströmer och
körkortsteori mm. Kontakta oss gärna på mfsl@live.se.

NÅGRA ORD FRÅN SKOLLEDNINGEN
Som vanligt händer det mycket på Södra Latin. Vi är stolta över
våra matematiklärare som presenterar sitt forskningsprojekt om
programmering på Matematikbiennalen 2020. Skolverket har
varit hos oss och filmat en modul i läslyftet på Språkintroduktionsprogrammet. I slutet av januari tar vi emot 35 elever och
tio lärare inom ramen för Erasmus+ II och lite senare i vår åker
sju elever och två rektorer till Norge inom samma samarbete. Vi
rustar långsamt upp vår fina skola, nu har fler klassrum fått nya
bänkar och ny belysning.
Jag vill också redan nu tipsa om att musikprogrammets avslutningskonsert på Konserthuset 29 maj kommer ha ett större format och omfatta alla estetprogrammets inriktningar. Konserten
heter Södra Latin for Future
och kommer av elevernas
klimatengagemang i spåret
av Greta-effekten. Överskottet av intäkterna kommer att
skänkas till WWF, och jag
tror det här kommer bli en
kväll att minnas.
Missa inte heller den
viktiga föreläsningen om
droger, se inbjudan
här bredvid.
Rektorerna genom
Ewa Wallin
Rektor, Naturvetenskaps- och Språkintroduktionsprogrammet.
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TRANSTRÖMER-STIPENDIET 2020

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KÅRÅR!

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.

Det är en ny termin på Södra Latin, och med Södra Latins
Elevkår! Efter en fantastisk höst, fullspäckad med temaveckor,
frukost i skolan, klädbytardagar, temadagar och mycket mer, ser
vi fram emot en minst lika händelserik vår i Södragemenskapen.

Årets stipendieansökan skall vara en skönlitterär text i valfri
genre och form – kortnovell, prosapoem, dikt, drama etc – som
anknyter till någon av Tomas Tranströmers dikter ”Storm”,
”Nattboksblad”, ”C-dur” eller ”Minnena ser mig” – genom en fri
tematisk tolkning.
Informationsblad med utförliga regler finns på mfsl.se samt att
hämta på biblioteket. Frågor kan ställas till Ingvar Swensson på
skolans bibliotek eller till Målsmännens Förening på Södra Latin
mfsl@live.se.
Sista inlämningsdag är fredagen den 21 februari och stipendiet
delas ut fredagen den 17 april i aulan.

Det kanske kan kännas självklart vad en elevkår är, men begreppet innefattar mer än man kan tänka sig. Först måste vi göra en
sak klar. En elevkår är inte ett elevråd. En elevkår är en självständig organisation, av elever, för elever, helt fristående från
skolväsendet.
En elevkår gör också mer än ett elevråd. Tack vare vårt fristående har vi möjlighet att göra elevernas röst högre, exempelvis
genom att skapa fler vägar för att uttrycka sina önskemål, idéer
och klagomål. Och tack vare våra 60 aktiva medlemmar kan vi
erbjuda mängder av evenemang, medlemsservice och rabatter,
ett rikt föreningsliv och lobbying i aktuella frågor. Och det bästa
med allt är att alla kan vara med och engagera sig!
En spännande vår ligger för dörren. I slutet av februari tackar
nuvarande styrelsen för sig när årets kårhändelse, årsmötet,
äger rum och en ny styrelse tar plats i kåris. Men innan dess
ska vi bl a uppmärksamma psykisk ohälsa under Project Mental
Health och fira alla hjärtans dag. Kåråret fortsätter såklart hela
vägen till studenten med bl a Läroverksfejden, tillbaka efter ett
års paus (heja Södra!!).
Vi i den nuvarande elevkåren vill tacka för ännu ett fantastiskt år
i kåren och – välkommen till kåråret 2020.
Pelle Enocsson, Ordförande
Ester Sundmalm, Vice Ordförande

SÖDRAANDAN-STIPENDIET 2019
Södraandan-stipendiet delas varje år ut av MFSL vid julavslutningen, och ska gå till elev/elever som initierat, drivit och/eller
aktivt bidragit till aktiviteter som gynnat sammanhållningen
mellan eleverna och skapat en positiv anda på skolan. Lärare,
Elevkår eller andra elever på skolan kan nominera.
På julavslutningen delades två Södraandan-stipendier ut. Ett
gick till SLAVS – Södra Latins Audiovisuella Sällskap. En grupp
på hela 13 tredjeårs-elever fick komma upp på scenen i aulan
till öronbedövande jubel. SLAVS har under hösten hållit mycket
populära samlingar med underhållning av hög kvalité, något som
samlat hela skolan och stort bidragit till Södra Latins fantastiska
atmosfär och skolanda.
Det andra stipendiet gick till Astrid Berntsson i Hu17a för sitt
energiska arbete och breda engagemang med både nya och
traditionella evenemang på skolan, bland annat Djäknespelen,
Fridays for Future och Läroverksfejden. All tid som Astrid lägger
ner på att göra skolan till en bättre plats gjorde henne till en
solklar mottagare av Södraandan-stipendiet!

KÖRKORTSTEORIUTBILDNING
MFSL sponsrar körkortsteoriutbildning för elever på Södra Latin.
Vi har ett väletablerat samarbete med Ringens Bilskola sedan
flera år och kan tack vare det erbjuda mycket förmånliga priser
för eleverna. En kursomgång gavs under hösten och hittills är en
bokad för våren, men om intresset är stort kan det bli ännu en
kurs senare i vår. Det här är en oförliknelig chans att komma igång
med körkortet!
Kurserna hålls på Ringens Bilskola, Ringvägen 89B,
T-bana Skanstull 4, 11, 18 och 25 mars (onsdagar) kl 17.1019.00. Man deltar vid alla tillfällena.
Anmälan och sista betalning senast 20 februari.
Avgiften är 850 kr (ord. pris 2 670kr) och swishas på plats på
skolans expedition i A-huset i samband med anmälan, som är
bindande. Skolans kontaktperson är Cecilia Anknert. Utöver teorilektionerna ingår även läromedel och tre lektioner i körsimulator
på Ringens bilskola.
Vid frågor ring eller messa Lotta Sundell på MFSL på tfn 0703668277 (vid uteblivet svar om du ringer – lämna meddelande!).
Du kan också maila till mfsl@live.se.
Först till kvarn! Välkomna med anmälan!

