Nyhetsbrev från Målsmännens Förening Södra Latin
Aktuellt inom föreningen
Vår föreläsningsserie fortsätter i januari med en föreläsning av Bengt Grandelius,
psykolog och författare samt uppskattad föreläsare och expert i frågor som rör barn
och ungdomar. Hans föreläsning heter ”Spelar roll? Om att hålla dialogen med
tonåringen levande” och äger rum den 20 januari 2009. Markera gärna dagen i
almanackan redan nu i väntan på mer information!
Det nyinstiftade stipendiet för gott kamratskap (se vår hemsida) har fått ett namn.
Efter en namntävling bland eleverna på skolan, valde styrelsen förslaget ”Södra‐
andans stipendium” – ett bidrag av August Mårtensson i NV3a. Motiveringen löd:
”Ett tidlöst namn som beskriver stämningen på skolan och som speglar stipendiets
avsikt”. Grattis säger vi till August som förutom äran även fick ett pris på 1000 kr.
Aktuellt från skolan
Skolan har just ställt ut på Gymnasiemässan den 13‐15/11. I likhet med förra året
delades montern med tre andra innerstadsskolor, Norra Reals, Östra Reals och
Kungsholmens gymnasier. Dessa skolor har sedan några terminer samarbete, bl.a.
gemensamma studiedagar. Nyligen genomfördes en sådan studiedag (18/11). En
ökad samverkan mellan skolorna är mycket värdefull och kommer på olika sätt att
gynna Södra Latins elever.
Södra Latin utvidgar även de internationella kontakterna under hösten. Skolan blir
en av flera gymnasieskolor som ingår i stadens nya projekt ”Next India” – en
utvidgning av globaliseringsprojektet ”Next China”. Från skolan besöker en lärare
Mumbal i Indien under vecka 48 för att knyta kontakter med indiska skolor. Detta
projekt är ett led i skolans globaliseringsarbete och kommer att utmynna i nya
projekt inom samhällsvetenskapsprogrammet. Rektor Lennart Kågestam besöker
under samma vecka New Delhi och Varodara i samma ärende tillsammans med
Utbildningsförvaltningen och Stockholms Universitet.
Årets uppskattade julkonserter med framträdanden av skolans yrkes‐
musikerklasser äger rum 6‐7 december och biljetter kan beställas i förväg på
www.ticnet.se
Hänt sedan sist
Föreningens första och därmed historiska föreläsning den 19 oktober, lockade ett
60‐tal föräldrar. Under två timmar gav Peter Währborg både tänkvärda och ibland
underhållande information om stress, dess orsaker och möjligheterna att förebygga
den. Under fliken ”Verksamhet” på vår hemsida finns Peters egna kortfattade råd
till oss föräldrar om hur vi kan reducera stress och dess konsekvenser hos våra
ungdomar.
Med tanke på de aktiviteter MFSL hoppas organisera eller bidra till, är det
glädjande att många familjer har betalat in den frivilliga avgiften på 200 kr. Alla
har dock inte betalat och om några av er glömt men ändå vill bidra, har vi med
detta utskick lagt med en inbetalningsavi.

Föreningen Södra Latinare
Visste ni att det finns en förening för alla som har gått på Södra Latin? Föreningens
nuvarande ordförande, Peter Lundborg, vill på detta vis försöka få kontakt med de
föräldrar som själva en gång i tiden gick på Södra Latin och locka med
medlemskap. Kontakta Peter på peter.lundborg@ties.itu.int och anmäl ditt intresse.
På programmet finns både kulturella aktiviteter och ett uppskattat årsmöte som av
tradition hålls på skolan tredje fredagen i november och även inkluderar en
middag. Föreningen ger stöd till skolans elever genom ett årligt bidrag till rektorns
hjälpkassa som i år kommer att uppgå till närmare 20.000 kr. För mer information,
se föreningens hemsida.
Aktuellt från Föräldraalliansen i Stockholms Stad (FiSS)
FiSS, Föräldraalliansen i Stockholms Stad är ett forum för alla föräldrar,
föräldraföreningar och föräldraråd i Stockholms Stad. MFSL är medlem i detta
forum och kommer här att presentera intressanta artiklar eller information från
FISS hemsida som rör föräldrar och elever på gymnasienivå.
Skolk ska skrivas in i alla högstadie‐ och gymnasieelevers betyg. Ogiltig frånvaro är
oacceptabelt från första timmen, säger utbildningsminister Jan Björklund.
Vårterminen 2010 kan regeringens reform bli verklighet.
Stockholmsenkäten: Stockholms stads socialtjänst‐ och utbildningsförvaltning
genomför vartannat år en undersökning av riskbeteenden bland elever i
grundskolor och gymnasier. Årets undersökning omfattar elever i år9 och i
gymnasiets årskurs 2 med sammanlagt 13132 deltagande elever. Läs mer här.
Gymnasieutredningens förslag till ett nytt gymnasium innebär bl.a. att de estetiska
ämnena inte längre skulle vara obligatoriska i gymnasieskolan. Flera kritiska röster
har höjts mot förslaget. Läs mer i SvD.
Håll dig uppdaterad
Följ föreningens verksamhet via skolans hemsida eller via direktlänk till vår
hemsida. Där finns information om föreningen, stipendiet, protokoll från
styrelsemöten och aktualiteter.
Med vänlig hälsning,
MFSL ‐ Målsmännens Förening vid Södra Latin

