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Medverkar till att skapa en positiv anda på Södra Latin
Uppmuntrar till samförstånd och solidaritet
Är en länk mellan skolledning och föräldrar
Stödjer ekonomiskt aktiviteter som främjar elever och deras gemenskap

VÄLKOMMEN ALLA NYA ELEVER OCH FÖRÄLDRAR!
Södra Latin är känt för sin goda anda och fina gemenskap, och föräldraföreningen MFSL bidrar aktivt till detta. Tillsammans med skolan och elevkåren engagerar vi oss i aktuella frågor, där vi just nu arbetar vidare tillsammans med anti-rökkampanjen.. Föreningen har instiftat och administrerar Södra Latins Tranströmerstipendium, vi sponsrar den efterfrågade
körkortsutbildningen, vi delar ut Södra-andans Stipendium, vi främjar skolans traditioner och vi ger bidrag till sådant
som gynnar eleverna och gör skolan till en trevligare plats. Föreningen är en av de äldsta av sitt slag i Stockholm och
bildades 1942.
Medlemmar är vi som är målsmän till elever på skolan. Du är välkommen att kontakta oss på mfsl@live.se eller ring
ordförande Mari Fogelberg på 070-564 85 28 om du vill hjälpa till eller har synpunkter och idéer. Mer info och kontaktuppgifter hittar du på mfsl.se.

VI BEHÖVER DIG!
VÄLKOMMEN TILL MFSLs ÅRSMÖTE DEN 8 OKTOBER KL 19:00!
Vid årsmötet behöver vi påfyllning av nya föräldrar som kan föra stafettpinnen vidare. Du kan hjälpa till mycket eller lite,
med råd och dåd, erfarenheter och kunskaper. Genom ditt engagemang i föreningen håller du dig också informerad om
vad som händer på skolan, och har möjlighet påverka. Ett aktuellt exempel är det omfattande anti-rök-arbetet på skolan
som våra representanter bidrar till mycket aktivt.
Kom gärna redan kl. 18:00 för en elevguidad tur genom skolans lokaler! Vi kan utlova både skelett på vinden och spännande historier…

VÄLKOMMEN TILL VÅR SAJT – WWW.MFSL.SE
Där kan du bland annat läsa om aktuella aktiviteter, de
olika stipendier som instiftats av föreningen, exempel på
projekt som föreningen sponsrat, ett bildgalleri och hur
du kommer i kontakt med styrelsen.

EKONOMISKA BIDRAG
Förra läsåret 2013/14 bidrog föräldraföreningen ekonomiskt till bl.a. Välkomstfesten, körkortsteoriutbildning,
föreläsningar, soffa till elevernas café, Caffiz, studenternas
avslutningslunch, slutskiva och olika föreläsare.
Bidragsansökan finns på mfsl.se.

Medlemsavgiften till föreningen är 250 kr per läsår och
familj och ger oss möjlighet att bidra till olika projekt,
aktiviteter och stipendier som är till nytta och glädje för
skolans elever. Inbetalningskort finns bifogat.
Besök mfsl.se redan idag! Det finns även en länk från
Södra Latins sajt http://sodralatinsgymnasium.stockholm.se/ under fliken ”Om skolan”.
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SKOLLEDNINGEN HAR ORDET
Ännu en sommar har kommit till ända och med detta ett
nytt läsår. Vi vill välkomna alla gamla och nya föräldrar till
Södra Latin och hoppas att ni har haft en skön sommar.
Terminsstarten har kommit igång bra och de nya eleverna
blev introducerade för varandra på Kärsön samt att
elevkåren hade aktiviteter de första dagarna. Det kommer
att bli en händelserik höst där många evenemang sker i
samverkan med elevkåren och målsmännens förening.
Bland annat så har vi en informationskväll den 23 september för er föräldrar där vi kommer att beröra droger.
Under läsåret så genomförs många musikaftnar, föreställningar och utställningar vilka i de flesta fall är öppna för
er föräldrar. Ta chansen att lyssna på våra musikelever, se
våra teater- och danselever uppträda eller en utställning
av våra bildelever. Gå in på skolans hemsida för att se
aktuellt kalendarium.
I och med terminsstarten så tillsatte vi ytterligare 7 st
förstelärartjänster som tillsammans med befintliga
förstelärare och lektorer kommer att vidareutveckla
verksamheten. Några fokusområden för personalen detta
läsår är bland annat: återkoppling, studievägledning och
kontakt med högskola samt kollegialt lärande.
Med siktet inställt på ett fantastiskt läsår!
Skolledningen

KÖRKORTSTEORIUTBILDNING
Målsmännens Förening på Södra Latin sponsrar körkortsteoriutbildning för elever som går på Södra Latin. Läsåret
2014-15 samarbetar vi med Ringens Bilskola på Södermalm. Bilskolan erbjuder förmånliga priser för MFSL.
Kurs 1: Start den 4 november. Kostnad: 4ggr kostar
600kr. Ordinarie pris 2230kr. Anmälan: Till Camilla
Svanefjord på skolan senast den 14 oktober. Första
kurstillfället hålls på Ringens Bilskola, T-bana Skanstull.
Övriga tillfällen hålls på Södra Latin.
3 lektioner i körsimulator ingår. Det är en stor fördel att
varva teoriundervisningen med praktisk körträning.
Ringens Bilskola erbjuder träning med en modern
körsimulator. Att köra med simulator är ett effektivt och
billigt 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 mfsl.se eller ring Karin
Dahl MFSL på tel 076-400 87 23. Kurs 2 och 3 startar
den 5/2 respektive 17/3 vt-15.
Först till kvarn. Välkomna in med anmälan!

Förra terminen avslutades med att elevkåren samlade in
drygt 35 000 kr till Unicefs utbildningsprojekt i Moçambique genom projektet Operation Dagsverke och genom
att anordna en mycket lyckad slutskiva för alla studenter. För att visa att elever och lärare står gemensamt i
frågor som rör allas lika värde hade vi även i år igen ett
gemensamt ekipage med Lärarnas Riksförbund och
Stockholms Elevkårer under Prideparaden. När skolan
sedan drog igång hade vi fullt upp med välkomnandet av
de nya ettorna. Under deras tredje dag anordnade vi en
mycket uppskattad poängjakt med syfte att integrera
eleverna i skolan och ge dem möjlighet att skapa ett
nätverk över klassgränserna. Vi lanserade även en ny
hemsida http://sodralat.in. Under den tredje veckan var
det skolvalsvecka. Under veckan anordnade vi bl.a.
föreläsningar om retorik och situationen inför valet.
Veckan avslutas med att vi anordnar ett Skolval för alla
elever. Nu närmast påbörjar vi arbetet med Välkomstfest,
Killergame, Lärarkampanjen och planeringen inför
studenten!Om du skulle vilja stödja vår verksamhet så är
vi mer än tacksamma! Sätt in ditt bidrag på vårt bankgiro
140-7378!

