Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll styrelsemöte 18 maj 2016
Närvarande:

Helena Bjuremalm, Margareta Ödmark, Niklas Frank Helén Nåtoft, (MFSL); Ewa Wallin (Skolledningen); och
Anna Örneus (Elevkåren)
1. Mötet öppnades
2. Föregående protokoll – protokollet kommer att godkännas vid nästa möte (8 juni)
3. Information från skolledningen
a. Organisation och rekrytering
-

Skolan 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, d.v.s. inte alls endast för
språkintroduktionsprogrammet, som kommer att ha sina lektioner i hela skolan.
Beskedet avseende lokaler för Språkintroduktionsklasser dröjer. Lokalavdelningen vid
utbildningsförvaltningen, Stockholm Stad, skulle återkomma nästa vecka.
Det finns olika scenarier: en klass kan tas emot i befintliga lokaler. Skulle paviljongerna
dröja börjar de nya eleverna någon annanstans och flyttar fysiskt till Södra Latin när det är
möjligt.
Personalstyrkan inför hösten är stabil. Dock kommer Annika Hedås-Falk, rektor för
Estetprogrammen, sluta, och rekrytering pågår.

b. Övrig information
-

Gymnasieministern var på besök i måndags för att få inblick i verksamheten och träffade
både ledning, lärare och elevkår.
En avslutningslunch ordnas som vanligt för de tolv avgångsklasserna. MFSL står för
lunchkostnaden, och kommer också till matsalen för att pynta.

4. Elevkåren informerar
-

Läroverksfejden slutade med att Södra Latin kom sist trots att skolan vann de tre första
deltävlingarna men förlorade i den sista, allmänbildning. Nya regler dök upp halvvägs
genom fejden på hemsidan. De reglerna syftade till att få till mer ”gambling” – ett system
med straffpoäng gjorde att Södra förlorade trots att de ledde med mycket stor marginal.
Eleverna var mycket besvikna och samlade in 300 namnunderskrifter. Förhoppningsvis

-

kommer en ny styrelse för fejden hantera det hela annorlunda 2017.
Kåren har sett över sina informationskanaler efter att användningen av Face Book minskat.
Med den nya appen, snapchat mm fungerar det mycket bättre.
Aktiviteter som är på gång:
Operation dagsverke äger rum fredag den 27 maj – med lotteri som huvudspår, följt av
”nattverke” – en avslutande fest. Inkomsterna från festen går också till insamlingen.
Slutskivan planeras också
I morgon får eleverna en enkät om hur de tycker att elevkåren kan förbättras

5. Bidragsansökningar
-

Elevkåren har sökt pengar för att kunna betala vakter vid Nattverke, 10 000: Elevkåren har även sökt pengar till Slutskivan, samma syfte, 15 000: Beslut: Styrelsen beslutade att bifalla båda ansökningarna med motiveringen att föräldrar
månar om sina barns säkerhet och att det därför är naturligt att bidra med pengar till
vakter

6. Ekonomin
-

Föreningen har för närvarande ca 94 000: - i kassan.
Beslut: Styrelsen beslutade att ordförande och kassör ska gå igenom den tentativa
årsbudgeten, föreslå att lägsta belopp som ska finnas kvar i kassan efter vårterminen, fila
på blanketten för ansökningar om bidrag, och utveckla en enkel mall för återrapportering
från dem som fått bidrag.

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 återstår fortfarande att sätta 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. Däremot kommer lärarna att svara på en enkät i två omgångar.

Stående 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
-

Se Tranströmerstipendiet nedan. Inget övrigt att rapportera.

c. Tranströmerstipendiet

-

Utdelningen ägde rum fredagen, 22 april, kl. 11.00. Monica och Emma Tranströmer deltog i
ceremoni samt efterföljande lunch och verkade mycket nöjda med båda.
Ordföranden tackade alla i styrelsen som medverkade till att det gick så bra.
Föreningen Södra Latin bidrog med 2 000: - och Norrnässtiftelsen med lika mycket till
prissumman.
Utdelningen uppmärksammades på Bonniers hemsida, skolans hemsida men inte i någon
av de tre lokaltidningar (Stockholm Direkts editioner för Älvsjö/Hägersten, Tyresö
respektive Bromma) som pristagarna bor i
Bonniersförlagets informationschef erbjöd sig att hjälpa till på lämpligt sätt inför nästa
omgång.
Styrelsen föreslår att en eventuell jubileumsutgåva med de första fem årens pristagare
skulle kunna ges ut. Styrelsen föreslår också att en lektör på förlaget möjligen skulle kunna
läsa bidragen och ge några konstruktiva ord på vägen till vinnarna.

Uppföljning:
- Helena kontaktar Bonniers förlags informationschef om idéerna ovan.
d. Körkortsteorin
-

Kursen 2016/2017 kostar 2 620: - per elev, inkl. moms, men Södra kan få kursen för 1 100:om 30 eller fler elever deltar per omgång. Kursen är ca 200: - dyrare än tidigare.
MFSL har tidigare bidragit med ca 400: - per elev.
Styrelsen föreslår att MFSL står för ca hälften av höjningen. Kostnaden per elev skulle
därmed bli 700: -.
Elevkåren kommer att ta på sig att föra ut information via alla sina kanaler.
Beslut: Styrelsen beslutade att bidra med ett totalbelopp så att elevernas kostnad maximalt
uppgår till 700: - per person. Den exakta summan beror på hur många omgångar som ges
med 30 elever eller fler.

e. Arbetsrätt
-

Den planerade kursen i arbetsrätt gick inte som tänkt. Det första tillfället lockade inga
besökare och det andra ställdes in.
MFSL kontaktar därför studievägledarna om att istället försöka få in ett pass om arbetsrätt i
framtidsdagen för tvåorna under hösten.

8. Nästa styrelsemöte den 8 juni
9. Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Helena Bjuremalm

