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1. Mötet öppnas
2. Föregående protokoll 2016-10-11
3. Information från skolledning
-

Flera administrativa medarbetare har slutat samtidigt. En ny administrativ gruppchef en ny
studievägledare börjar 1 januari. En ny specialpedagog börjar 1 december.

-

Det börjar bli svårt att få behöriga lärarvikarier till de längre vikarieten, trots att Södra är en
populär skola att arbeta vid. Vikarier genom olika förmedlingar håller sällan måttet. I vissa fall kan
en kurs skjutas upp men för eleverna i årskurs tre är inte sådana tillfälliga lösningar möjliga. I de fall
icke behöriga lärare undervisar i årskurs tre måste betygssättningen hanteras av en annan och
behörig lärare.

-

Budgetarbetet inför nästa läsår har börjat. Skolan har inte något egentligt överskott men inte
heller någon brist.

-

Närvarorutinerna ska ses över. Idag gäller att eleverna bara får ha 10 procents ogiltig frånvaro på
fyra veckor. Eleverna i årskurs tre står för en betydande del av den ogiltiga frånvaron, delvis för att
många elever är myndiga och kan sjukanmäla sig själva. Ledningen vill kunna gripa in tidigare för att
komma åt bakomliggande orsaker till frånvaron, vare sig det gäller oanmäld sjukfrånvaro eller att
elever prioriterar annat än skolan. Lärarna rapporterar även många sena ankomster. Ledningen vill
bland annat förtydliga syftet med närvaroregler och –rutiner. Av erfarenhet vet ledningen att
närvaro är en nyckel till goda studieresultat. MFSL ska få de nya närvarorutinerna på remiss innan
de skickas ut.

-

Toaletterna räcker inte riktigt till för dagens elevantal. Matsalen är också trång. Frågan om
eventuella ombyggnader ligger dock inte på skolan, utan en nivå högre upp. Fastigheten ägs av
SISAB. Skolan kan dock flagga för problem. Vad skolan kan göra är t ex att lägga scheman så att
luncherna sprids ut ännu mer. Att byta ut stolarna mot bänkar i matsalen är också en idé.

-

Skolorna har inlett en inventering av lokalerna inklusive möbler, informationsteknologi och annat
lösöre. Planen är att börja renovera.

-

De språkförberedande klasserna verkar fungera väl. Elevkåren gör ett fantastiskt arbete med att
integrera de i olika aktiviteter, enligt skolledningen.

-

Det har tidigare varit bekymmer med privat användning av datorer och mobiler i skolan – som
störande moment för både den som sitter med sin skärm men även för andra elever. Problemet

verkar dock vara mindre omfattande nu, delvis tack vare att lärarna blivit tydligare med vad som
gäller.
4. Elevkåren informerar
-

Elevkåren har sitt årsmöte 21 februari, 2017. Anna Örneus deltar i MFSL fram till dess och i den nya
kårrepresentantens första möte.

-

Den här veckan pågår en temavecka om psykisk ohälsa, inklusive ätstörningar, stress med mera.
Syftet är att höja taket för vad som är ok att känna och prata om. Stress verkar vara det mest
omfattande problemet, men också funderingar som hör till gymnasietiden (vem är jag i det nya
sociala sammanhanget, vad ska jag bli?), ätstörningar och depressioner. Elevkåren ser att lärarna
har en djupare förståelse idag, t ex genom att de inte längre lägger alltför många examinationer på
samma vecka.

-

Nästa vecka inleds ett spel/en lek som heter ’Hunt’

-

Årsmötet förbereds för fullt.

-

I december pågår decemberjakten – som ett slags icke-religiös adventskalender.

-

Musikhjälpen anordnas i år tillsammans med Globala gymnasiet.

-

Elevkåren har pushat på för anmälningar till körkortsteorikurserna.

-

MFSL:s löfte om frukt till eleverna i samband med hälsoveckan gick av olika skäl inte i lås. Ett nytt
förslag är att beställa frukten till vecka 47-48 då det ligger många prov.

5. Bidragsansökningar
-

Södra latins språksällskap har sökt bidrag till en humanistfestival 9-10 mars 2017. I programmet
ingår bland annat att Anna Toresdotter är påtänkt att föreläsa om Kultur och Hälsa till en kostnad
av 3 500:- inklusive moms. Föreningen vill kunna bjuda in ytterligare talare.

-

Beslut: Styrelsen ber föreningen återkomma med mer detaljer – belopp och syfte. I princip är MFSL
positiva till stöd.

6. Ekonomin
7.

Inget att rapportera.

Aktiviteter & projekt
a. Körkortsteorin: Den första av tre omgångar är fulltecknad. Det finns gott om platser kvar i
den andra och tredje omgången, varför det vore bra om elevkåren kunde puffa de
kommande omgångarna före 1:a advent. Skolans nya skolsekreterare Anu Kyngäs kommer
framöver att vara MFSL´s kontaktperson. Karin Dahl håller i körkortsteorin året ut, därefter
tar Angie över.
b. Tranströmer: Temat och genre är klart men tillkännages inte förrän vid utlysningen
fredagen den 25 november. Allting som behövs inför utlysningen är klart (affischer och
informationsblad). SLAVS kommer att informera om utlysningen vid fredagssamlingen.
Sista inlämningsdag är 24 februari. Juryn kommer att träffas i mars för att bedöma och
besluta vilka bidra som ska få stipendier.
c. Norrnässtiftelsen: Årsmötet är i mars 2017. MFSL behöver en ny representant till dess. Före
detta rektorn Lillemor Larsson, som slutat på skolan, kommer också att behöva en
ersättare. Stiftelsen har delat ut totalt 5 000 kronor i stipendier fördelat på tre elever.

d. Södra Andan:
i. Margareta hanterar inbjudan. Skolans personal och elevkåren kan nominera.
ii. Nomineringar kan lämnas in fram till och med 8 december.
iii. MFSL beslutar vid styrelsemötet den 14 dember vilka som ska få
stipendiet/stipendierna.
iv. Utdelning på julavslutningen 21 december
e. Skolpersonalens fika: Detta kommer att äga rum morgonen den 9 januari, 2017. Minst tre
styrelseledamöter behöver vara här tidigt på morgonen för att förbereda. Margareta, Elin
och eventuellt Helena samt Richard kan vara med och förbereda.
f. Öppet hus på Södra Latin äger rum den 18 januari 2017 kl. 17:00-20:00. MFSL kommer som
vanligt att finnas på plats för att informera om sin verksamhet. Minst fyra
styrelseledamöter behöver kunna vara på plats under två pass. Niklas flaggar för att han
sannolikt kan vara med.
8. Övrigt
a. Nyhetsbrev: detta behöver vara klart till i början av nästa termin, bl a för att kunna vara
tillgängligt till den 18 januari (Södras öppet hus). Förslag till innehåll mottages tacksamt av
Margareta senast till nästa styrelsemöte.
b. Ledamöterna tackade för ett tidseffektivt möte.
9. Nästa styrelsemöte: 14 december kl 18.00. Lussefika utlovas av Richard som har ansvaret.
10. Mötet avslutas

