NYHETSBREV MFSL
SKOLLEDNINGEN HAR ORDET

SÖDRA LATINS ELEVKÅR

Så har skolan åter tömts på elever och lärare som gått på välförtjänt jullov. På årets julavslutning i aulan ﬁck vi nya rektorer tillsammans med Lillemor Larsson önska alla våra elever och personal
God Jul. Det var en stämningsfull stund. Sedan oktober är alltså nya
skolledningen komplett och på plats: Ewa Wallin efterträdde Patrik
Biverstedt som rektor för NA och IA den 16 september och Annika
Hedås Falk efterträdde Marie Linde som rektor för ES/MU den 1
oktober.

Till skillnad från ett elevråd som är skapat och styrt av rektorer och
lärare så är en elevkår en idéell, fristående, demokratisk, icke-vinstdrivande organisation för elever, av elever.

Hösten har varit intensiv; till slut, något försenade, kom våra efterlängtade Mac-datorer och vårt arbete med IKT har på allvar satt igång.
Datorerna blir ett verktyg som ger lärarna och eleverna nya möjligheter
till interaktion, nya möjligheter till lärande och ämnesutveckling. Efter
jul gör eleverna sina individuella val digitalt tack vare 1:1.
Elevkåren anordnade under hösten en uppskattad vecka på temat
Mental hälsa. Flera intressanta föreläsare kom till skolan, bland
andra Mats Lekander från Karolinska Institutet som föreläste för
alla elever i aulan om verktyg att hantera och slippa stress. MFSL
stödde Kåren i detta arbete vilket vi uppskattar mycket. Flera lärare
har nu deltagit i Tinas och Cajsas ACT-arbete och vi hoppas kunna
sprida kompetensen ytterligare under våren. Ju mer vi kan arbeta
förebyggande mot stress bland våra elever desto bättre.
Även denna termin ordnade våra studie-och yrkesvägledare Tina
och Therese Framtidsdagen (fd arbetslivsdagen); en dag med
många möjligheter för eleverna i åk 2 att få information kring framtida studier och yrken.
Södra Latin ﬁck i våras en hedersam förfrågan från Forum för
levande historia om vi ville vara värdar för Per Anger-priset, vilket
vi tackade ja till. Prisceremonin ägde rum den 14 oktober i närvaro
av bl a kultur- och demokratiministern. Det är första gången som
prisceremonin genomförs på en skola. För oss är det extra roligt
eftersom Per Anger gick på Södra Latin!
Vår specialpedagog Iris Lundin har gått i pension och nyrekrytering
pågår. Tipsa gärna personer i ditt nätverk om annonsen som nås via
skolans hemsida.
Skolans monter på Gymnasiemässan i Älvsjö var även i år välbesökt
och vi ser fram emot Öppet hus den 20 januari!
Varma hälsningar från Skolledningen

ANTIRÖKKAMPANJEN 2016
Södra Latin lanserade under hösten 2014 en kampanj för att få
elever att inte börja röka. Satsningen kallas Non Smoking Buddy
Agreement och innebär att två elever tillsammans kommer överens
om att hålla sig borta från tobak. Tanken är att eleverna aktivt ska
stötta varandra och de som lyckades vara tobaksfria deltar i utlottningar av ﬁna priser. (Drygt 80 elever deltog i kampanjen förra
läsåret).
Aktiviteten är ett samarbete mellan elevkåren, skolan och föräldraföreningen MFSL. Ett särskilt viktigt bidrag är från elevföreningen
SLAVS, Södra Latins Audio Visuella Sällskap, som bland annat
producerat en ﬁlm som visas under en av skolans fredagssamlingar
i början av varje termin då överenskommelsen kan skrivas på av
Buddy paren. Gå in på You Tube ”Non Smoking Byddy Agreement”.
En ny period av Non Smoking Buddy Agreement påbörjades under
höstterminen och fortsätter läsåret ut.
Kontrakten ﬁnns hos skolsköterska och i biblioteket och kan fyllas i
till och med sista januari 2016.
Antirökgruppen

Vi anordnar roliga aktiviteter under skolåret och fungerar lite som ett
slags fackförbund för eleverna på skolan. Vi jobbar städigt med att
värna om våra medlemars ekonomiska, sociala, kulturella, akademiska och fackliga rättigheter genom vårt arbete med våra utskott samt
samarbete med skolledning och MFSL. Men det bästa är kanske att
det är helt gratis för alla skolans elever att ansluta sig till vår elevkår!
Inom den närmaste tiden så kommer vi bland annat att anordna en
kårfestival, en på temavecka med föreläsningar samt föreställningar
med på tema intersektionalitet, en föreläsing om hur en lyckas på
högskoleprovet, samt en vecka på temat ‘Livet efter Södra’ för att
förebereda våra avgångselever på vad som kommer hända när
gymnasietiden är över! Men nu börjar även elevkårens Årsmöte att
närma sig. Precis i början av Mars ska vi försöka samla alla skolans
elever för att tillsammans rösta fram nästa elevkårsstyrelse som skall
göra sitt yttersta för att ta till vara elevernas intressen under kommande verksamhetsår!
Som ideell organisation är vi beroende av bidrag för att kunna
genomföra allt detta. Bidragen som vi får in kommer dels från skolan
men också från vår moderorganisation, Sveriges elevkårer. Om du
också skulle vilja stödja vår verksamhet så är vi mer än tacksamma!
Sätt in ditt bidrag på bankgiro 140-7378.
Ännu mer information om vad Södra Latins elevkår är och vad vi
sysslar med ﬁnns på vår hemsida,
www.sodralat.in

KÖRKORTSTEORIUTBILDNING
Målsmännens Förening på Södra Latin sponsrar körkortsteoriutbildning för elever som går på Södra Latin. Läsåret 2015-16 samarbetar
vi med Ringens Bilskola på Södermalm. Bilskolan erbjuder förmånliga priser för MFSL.
Kurs 1 avslutades den 3 december med 30 deltagare = fullsatt!
Kurs 2 startar den 9 februari.
Kurs 3 startar den 22 mars.
Det ﬁnns platser kvar på båda kurserna och det går bra att anmäla
sig nu. Först till kvarn gäller.
Kostnad: 4ggr kostar 600kr och betalas i samband med anmälan.
Ordinarie pris är 2470kr.
Anmälan: Till Camilla Svanefjord på skolan som sitter i A-huset på
entré planet till vänster längst ner i korridoren. Anmälan görs senast
den 26 januari till kurs 2 och den 8 mars till kurs 3.
Kurstillfälle 1 och 2 hålls på Ringens Bilskola på Ringvägen 89B,
T-bana Skanstull. Kurstillfälle 3 och 4 hålls på Södra Latin i sal A204.
Samtliga tillfällen är på tisdagar kl. 17-19.
3 lektioner i körsimulator ingår. Det är en stor fördel att varva
teoriundervisning med praktisk körträning. Ringens Bilskola
erbjuder träning med en modern körsimulator. Att köra med
simulator är ett effektivt och billig sätt att få ”praktisk” körövning.
Vi har kommit överens med Ringens Bilskola om att alla som går
teorikursen ska få köra tre lektioner gratis med simulator. För mer
information gå in på www.mfsl.se eller ring Karin Dahl MFSL på tel.
076-400 87 23. Välkomna in med anmälan!

