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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

NÄR INGET ÄR SOM VANLIGT
Den här texten skulle handla om glädjen att få sitta i publiken i 
aulan, om förberedelser för anstormningen av nior på Öppet hus, 
och en festlig utdelning av Södraandan-stipendiet på julavslut-
ningen. Den skulle handla om hur eleverna skickar in bidrags-
ansökningar en masse för teateruppsättningar, fikaträffar och 
föreläsningar, hur Tranströmerjuryn träffas igen och hur vi ser 
fram emot en student med en skolgård knökfull av släkt och 
vänner ur minst tre generationer.

Det var för tidigt för att skriva den texten.

Hemma på vårt köksskåp, ovanför vattenkokaren, finns ett 
schema som jag och barnen gjorde för ungefär 10 månader sen. 
Det handlar om rutiner:

• Gå upp
• Frukost
• Gå ut minst 10 min - innan första lektionen/innan kl 10 
 (kl 9 för mamma) 
• Gå ut minst 1 gång till under dagen (20 min) 
• Inget dataspel/youtube före kl 14.00. 

De perioder vi varit hemma mer eller mindre allihop har det här 
varit icke-förhandlingsbart. Det har funkat bättre än något disk-, 
städ- eller spelschema vi någonsin tidigare försökt med hemma 
hos oss.

Schemat sitter kvar. Säkert har många av er liknande överens-
kommelser för att få vardagen att hålla riktningen. Jag hoppas 
att vi snart kan arkivera de här för gott. Till dess försöker vi 
behålla styrfarten - hemma, i skolan, och i MFSL:s arbete för att 
elevernas gymnasietid ska vara bästa tänkbara under vilka 
förutsättningar som än gäller. Läs mer om vad vi gör - och inte 
kan göra just nu - här nedan. För ”Nu är allting inte som vanligt” 
som en mig närstående Södra-elev så pricksäkert uttryckte det.

Karin Alexandersson, Ordförande

NÅGRA ORD FRÅN SKOLLEDNINGEN
Höstterminen bjöd på utmaningar i form av de anpassningar 
skolan har fått göra. Elever och personal ska ha allt beröm i 
världen för visat tålamod och förståelse. Det har varit och är 
fortfarande påfrestande när inte alla våra elever kan ha närunder-
visning. På Skolplattformen läggs ny information ut när vi så har.
 
Christel Mjörnheim, biträdande rektor för enheten ESMU, slutade 
sin tjänst vid Södra Latin den sista december. 
I januari fram till sista februari kommer vi att 
välkomna Lars Benon, grundare av och f d 
rektor för Globala gymnasiet - och idag 
projektledare i gymnasiestaben - som 
biträdande rektor för ESMU. Första mars 
tillträder Camilla Liljeroth tjänsten. Camilla är 
en erfaren programrektor från Hvitfeldska 
gymnasiet i Göteborg och hälsar till er alla att 
hon ser fram emot att börja hos oss.
 
Södra Latin har ansökt om att bli ackrediterad 
skola inom Erasmus+ vilket i framtiden skulle 
underlätta förfarandet vid konferenser och 
liknande, så vi hoppas på att vår ansökan blir 
beviljad. Förhoppningsvis kan vi återuppta 
våra utbyten och konferenser inom snar 
framtid! 

Gabriella Björk, rektor

KONTAKT OCH INFORMATION

Avgiften till MFSL är 300 kr per familj/läsår. 

Swisha till 123-633 43 95 eller 

betala till plusgiro 19 33 43-1. Stort tack!

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.

Lars Benon

Camilla Liljeroth
Mer eller mindre smickrande porträtt av 
MFSL:s styrelse. Ovanifrån från vänster: 
Carina, Karin, Sara, Amalia, Marianne, 
Jessica, Elin, Lena och Jenny.

SÖDRAANDANSTIPENDIET…  
…skulle ha delats ut på julavslutningen. 

MFSL har i samarbete med Elevkåren utsett två mycket värdiga 
mottagare av det här viktiga stipendiet som ska gå till elev/elev-
er som initierat, drivit och/eller aktivt bidragit till aktiviteter som 
gynnat sammanhållningen och skapat en positiv anda på skolan. 

Så håll utkik, så fort det är möjligt kommer stipendietagarna 
tillkännages!
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KÖRKORTSTEORIUTBILDNING 
MFSL sponsrar körkortsteoriutbildning för elever på Södra Latin. Vi 
har ett väletablerat samarbete med Ringens Bilskola sedan flera 
år och brukar kunna erbjuda teoriutbildning med teorilektioner 
(inklusive läromedel) och lektioner i körsimulator till mycket för-
månliga priser för eleverna. Under hösten kunde kurserna inte ge-
nomföras, men vi räknar med att återuppta kurserna under våren, 
dock är i skrivande stund datum eller detaljer inte helt spikat. Håll 
utkik på mfsl.se och vår facebook-grupp. Det här är en oförliknelig 
chans att komma igång med körkortet!

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

TRANSTRÖMERSTIPENDIET 2021 
2021 är det 10 år sedan Tomas Tranströmer (tidigare elev på 
Södra Latin) tilldelades Nobelpriset i litteratur. Det var även 
då Tranströmerstipendiet instiftades det har därefter delats ut 
varje år sedan våren 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.

Årets stipendieansökan skall vara en skönlitterär text i valfri 
genre och form som anknyter till någon av Tomas Tranströmers 
dikter ”Carillon”, eller ”Siesta” – 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 26 februari.

ELEVKÅREN INFORMERAR
Gott nytt (k)år!
 
Vi i Södra Latins Elevkår önskar er gott nytt år! 2020 var ett 
märkligt år för oss alla, ett år med många bakslag och svårighe-
ter. Ett år då vi i alla aspekter av våra liv har fått tänka om, vrida 
och vända på gamla vanor och koncept för att anpassa oss till 
situationen vi befunnit oss i. Det har självklart också påverkat 
elevkåren.
 
För den som inte vet, är en elevkår en elevdriven och från skolan 
fristående organisation som syftar till att göra livet för de elever 
som går i skolan den verkar på, lite bekvämare och lite roligare. I 
vanliga fall görs det bl.a genom stora, sociala event såsom ettor-
nas välkomstfest, deltagande i prideparaden och fikaserveringar 
med mingelfokus. Eftersom folksamlingar behövts undvikas, 
har vi under året tvingats göra många rejäla förändringar och 
det är tack vare våra drygt 60 aktiva medlemmars stora mått av 
kreativitet, uthållighet och engagemang som det har gått. Vi har 
tillsammans sett till att kunna hålla aktiviteter som frukostar, 
fika, klädbytardagar, pridevecka och den årliga försäljningen av 
skolkläder, på ett hänsynsfullt och säkert sätt utan trängsel. 
Ibland har det varit tufft, men trots att vi fått tänka om, har 
mycket gått bra!
 
Nu har vi ett nytt, spännande år framför oss. I januari och februa-
ri kommer fyra olika temaveckor gå av stapeln. De kommer lägga 
fokus på klimatsmarthet, antirasism, selfcare och mental ohälsa. 
I och med dem kommer olika typer av aktiviteter, insamlingar, 
information och annat som kan ligga i våra medlemmars (elev-
ernas) intresse. Strax innan sportlovet sker också vårt kanske 
viktigaste event - årsmötet! Efter det blir det dags för nuvarande 
styrelse att säga hejdå och för nya, taggade efterträdare att ta 
över. Med detta vill vi i sittande elevkårsstyrelsen tacka för oss 
och för ett fint (k)år! 

Viktor Ros Palmklint, Ordförande 
Thyra Karlsson, Vice Ordförande

VAD GÖR MFSL EGENTLIGEN?
Det räcker att kliva in genom porten och in i entréhallen på 
Södra Latin för att förstå att det här är en skola som sjuder av 
aktivitet utöver undervisningen, det verkar inte finnas någon be-
gränsning i elevernas idéer och energi. Föreställningar, samlingar, 
föreningsverksamhet, skoltidning, frukostar, tävlingar och utställ-
ningar. Vet du att MFSL är med och sponsrar många av dessa 
initiativ? Ett vanligt år ger MFSL bidrag till runt 10-15 evenemang 
av olika storlek och art, ibland ännu fler. 

2020 fokuserade vi på att stödja de verksamheter som fort-
farande kunde utföras, och på anpassning till nya förutsättningar. 
Till exempel har vi bidragit till att SLAVS samlingar streamas så 
att alla kan ta del av dem, nu när de inte kan köra sina föreställ-
ningar för en fullsatt aula varje fredag som de brukar.
 
Med vilka pengar? Medlemsavgifterna såklart! MFSL har inga 
andra medel. Alla familjer på Södra är automatiskt med i MFSL 
men genom medlemsavgiften är man även konkret med och 
bidrar till att elevernas skoltid blir innehållsrikare och mer full 
av möjligheter. När vi senast räknade hade drygt 200 av Södras 
cirka 1200 familjer betalat in. Vi tror att flera av er bara har 
glömt!

Vänd på bladet så hittar du uppgifter
om inbetalning. Tack för ditt bidrag!


