Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Protokoll styrelsemöte 13 April 2016

Närvarande: Helena Bjuremalm, Margareta Ödmark, Niklas Frank Helén Nåtoft, Karin Färhlin (MFSL); Ewa
Wallin (Skolledningen); och Martin Rönnby och Anna Örneus (Elevkåren)
1. Mötet öppnades
2. Föregående protokoll – protollet godkändes i sin helhet
3. Information från skolledningen
a. Organisation och rekrytering
-

-

Vi planerar för att ta emot 88 elever i fyra grupper på Språkintroduktionsprogrammet till
höst (givet att skolan får fyra klassrum i paviljonger). Det är ännu inte bestämt var
paviljongerna ska stå.
Paviljongerna kommer att vara till för hela skolan, dvs inte alls endast för
språkintroduktionsprogammet, som kommer att ha sina lektioner i hela skolan.
Skolan söker därför ny personal med tyngdpunkt på lärare i Svenska som andraspråk.
Personal från skolan har besökt både Blackebergs- och Sprintgymnasiet för att dra
lärdomar av deras arbete.
Elevhälsan kommer att utökas med åtminstone en tjänst.
Eventuellt kommer Stockholms stad inrätta en särskild mottagning för att möta de
nyanlända elvernas behov mer samlat.
Elevpengen för de nyanlända är något högre än för de ordinarie eleverna, vilket innebär att
skolan högst sannolikt inte får några extra kostnader.
Skolan kommer att dra in Elevkåren i förberedelserna.
Information till eleverna går ut på torsdag.

-

En specialpedagog har rekryterats, oberoende av Språkintroduktionsprogrammet.

-

b. Elevhälsan
-

Stockholm Stad genomför en satsning på elevhälsa, med särskild tonvikt på det
förebyggande arbetet. Rektorer är med på tre dagars utbildning.
Alla tvåor ska få del av ACT, Acceptance and Commitment Theory, ett antistressprogram.
Delar av skolans egen personal har fått utbildning i ACT och ska hålla i utbildningen av
eleverna.
Nästa år ska skolan även arbeta med studieteknik.
Uppföljning: MFSL får gärna tipsa om bra föreläsare.
Skolan diskuterar någon form av begränsning av icke-skolrelaterad användning av datorer
och mobiler.

c. Övrig information
- Även föräldrar och andra familjemedlemmar är välkomna på skolans konserter. Ewa
uppmanade alla att följa skolans konsertkalendarium.
- Skolan har tillgänglighetsanpassats
4. Elevkåren informerar
-

-

Elevkåren tog på sig att informera bättre inför nästa föreläsning om arbetsrätt för eleverna,
som äger rum nästa vecka, onsdag 20 april kl 17.00 – 19.00.
Möjligen skulle en sådan föreläsning kunna vara en del av de årliga Framtidsdagarna, som
äger rum i sent i höst.
Elevkåren märker en stor förändring av hur deras kanaler att nå ut fungerar. Facebook är
inte alls lika populärt längre. Kåren kompletterar med information via anslagstavlor
(whiteboards) i entrén och ska undersöka Kik och Snapchat.
Aktiviteter som är på gång:
Läroverksfejden är på gång. Kåren vill köpa in Södra Latin tröjor som ska säljas till eleverna.
Uppföljning: Kåren ska skicka en sedvanlig ansökan till MFSL
Elevkåren har fått använda en elevkårsapp gratis i ett år. Hittills har den haft 400-500 unika
användare per dag, trots att kåren inte varit särskilt aktiv vad gäller att utveckla innehåll.
Kåren bedömer därför att den skulle vara ett bättre sätt att nå ut än genom FB. Nästa vecka
kommer kåren att skriva avtal med ABC-gruppen som går på 999:- månaden inklusive drift
och underhåll. Avtalet kan sägas upp närsomhelst.
Ett långsiktigt förslag från kåren: Skulle MFSL kunna bidra till en fond för elever som inte
har råd med studentmössa (ca 250 kr) och biljett till slutskivan (ca 130 kr) ? Eller skulle
Norrnässtiftelsen kunna stå för detta?
Uppföljning: Elevkåren ska återkomma med mer information om hur andra skolor
hanterar detta, inklusive i vilka former sådana bidrag förmedlas.
Föreningsutskottet skulle behöva en dammsugare för att kunna städa sin lokal.
Uppföljning: Helena i MFSL kan skänka sin dammsugare. Elevkåren återkommer om det
alternativet är intressant och i så fall, hur överlämningen ska ske.
Kåren skulle behöva uppgradera sin tekniska utrustning för att nå ut till ännu fler elever, t
ex genom att köpa in utrustning för livestreaming.
Uppföljning: Kåren uppmanades att skicka in en ansökan.

5. Bidragsansökningar
- Arrangörerna av Läroverksfejden har ansökt om ytterligare 7 000 kr eftersom
huvudsponsorn Studybuddy har dragit sig ur med kort varsel.
- Beslut: Styrelsen beslutade att behandla ansökan och återkomma med besked snarast.
6. Ekonomin
Föreningen har för närvarande 102 600:- i kassan.
7. Aktiviteter:
a. Antirök
-

Anti-rökgruppen finns inte längre. Skolan har tagit över arbetet med antirök inom ramen
för arbetet med förebyggande elevhälsa.

-

Skolan behöver inte några pengar från MFSL för att kunna arbeta med detta.

-

Nya rökning-förbjuden-skyltar ska sättas upp på skolgården. Uppdraget ligger hos
administrativ gruppchef Magnus Rydevik.

-

När det gäller projektet Tobaksfri innerstad har Skolledningen beslutat att inte gå med i
projektet, inte för att frågan inte är viktig alltså men vi måste ha fokus på alla de processer
vi är mitt uppe i.

-

Enligt elevkåren röker många på skolgården igen, men färre än innan arbetet med antirök
inleddes.

Uppföljning: MFSL fortsätter att hålla ett öga på hur rökvanorna utvecklas, genom att ställa
frågor till elevhälsa och skolledning, och bibehåller beredskap OM en ny insats skulle behövas.
b. Norrnässtiftelsen
-

Norrnässtiftelsen har haft möte och beslutat om att bidra med 2 000:- till
Tranströmerstipendiet.

c. Tranströmerstipendiet
-

Utdelningen äger rum nästa fredag, 22 april, kl 11.00. Affischer inför utdelningen har satts
upp av skolans bibliotekarie. Musikklasserna har ordnat en pianotrio som ska spela.
Sista anmälningsdag för de inbjudna är på fredag 15 april.
Karin, Helena, Margareta, Helén och Niklas (ev) kan komma och arbeta, med start 09.30.

Uppföljning:
- Körschema, tidsramar och att göra lista (Helena och Karin F återkommer snarast)
- Kåren kan ev bidra med fotograf och återkommer med namn (Anna)
- Enkelt pressmeddelande ska skrivas (Helena)
- Uppgift om hur många som är anmälda (Margareta återkommer till Helena)
- Beställa mat, inklusive leverans, från Medelhavsdeli i Söderhallarna (Helena)
- Köpa in dryck, dukar, papperstallrikar, bestick, glas, koppar, och servetter (Karin F)
- Karin D sköter blominköp
- Ramar köps av Karin F
- Närvara vid genomgång dagen före med SLAVS (Helena)
- Ringa och förvarna pristagare (Karin F)
d. Körkortsteorin
-

-

Kurs ett och två var fullsatta, kurs tre hade något färre deltagare. Eleverna har gett
kursledaren ett högt betyg men också lämnat konstruktiva förslag på förbättringar.
Till nästa läsår blir det kurser enligt följande, samtliga klockan 17-19:

-

Kurs 1 - tisdagar vecka 45, 46, 47 och 48.

-

Kurs 2 - måndagar vecka 6, 7, 8 och 10.

-

Kurs 3 - tisdagar vecka 11, 12, 13 och 14.

8. Nästa styrelsemöte planerat till den 18 maj
9. Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Helena Bjuremalm

