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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 gemenskapMFSL

DU BEHÖVS!
VÄLKOMMEN TILL MFSL:s ÅRSMÖTE 
DEN 27 SEPTEMBER KL 19:00.

VÄLKOMNA TILL MÅLSMÄNNENS 
FÖRENING PÅ SÖDRA LATIN

NÅGRA ORD FRÅN SKOLLEDNINGEN

EKONOMISKA BIDRAG

Vid årsmötet behöver vi som vanligt påfyllning av nya och en-
gagerade föräldrar som kan driva arbetet vidare. Du kan hjälpa 
till mycket eller lite, med råd och dåd, med erfarenheter och 
kunskaper. Allt är lika välkommet. Vi har ett unikt samarbete 
med skolan ledning och den fantastiska elevkåren. Genom ditt 
engagemang i föreningen håller du dig också informerad om vad 
som händer i skolan och har möjlighet att påverka. Vi arbetar 
bl.a. för att ge samtliga elever på skolan en god arbetsmiljö och 
en gymnasietid som är kreativ och stimulerande.

Kom gärna redan kl 18:00 för en elevguidad tur genom skolans 
lokaler. Vi kan utlova en blick bakom kulisserna och spännande 
historier. Årsmötet äger rum i sal A125 på Södra Latin.

I juni, när eleverna lämnat oss för ett långt och välförtjänt som-
marlov (och treorna sagt adjö för gott!) så avtackade vi fem 
lärare som efter lång och trogen tjänst nu gått i pension. Vid 
uppstarten har vi därför välkomnat flera nyrekryterade lärare i 
olika ämnen, vi är glada och stolta över att så många duktiga 
och erfarna lärare sökt tjänster på Södra Latin.

Vi har dessutom två nya Studie- och yrkesvägledare hos oss: 
Annakarin Isaksson som ansvarar för NA, SA och HU-programmen 
och Kerstin Möller som är SYV på Språkintroduktionsprogrammet.

Under läsåret kommer vi att intensifiera arbetet bland eleverna 
med studieteknik och studiestrategier, framför allt genom kon-
taktlärarnas och specialpedagogens ledning. Vi har under förra 
läsåret arbetat med elevhälsans roll och organisation för att 
stärka det hälsofrämjande arbetet bland eleverna och inneva-
rande läsår har mer tid lagts ut på kontaktläraruppdraget med 
samma syfte. 

Svenska Akademiens projekt ”Intensivutbildning i svenska för 
nyanlända barn och ungdomar i skolåldern”, i samarbete med 
Stockholms universitet, går nu in i en fas då både forskare och 
akademiledamöter kommer att följa lektionerna på Språkintro-
duktionsprogrammet mer intensivt. Det blir spännande och vi ser 
fram emot många besök på vår skola med anledning av detta 
projekt!

Skolledningen Södra Latin

Förra läsåret 2016/2017 bidrog föräldraföreningen ekonomiskt 
till bl.a. vakter på Välkomstfesten och Slutskivan samt körkorts-
teoriutbildning, tryckkostnader för välkomstguiden, hårddisk och 
kamerablixt till PR-utskottet, frukt till alla elever under hälsoveck-
an, aktiviteter under Läroverksfejden, föreläsningar och studen-
ternas avslutningslunch.

Formulär för bidragsansökan finns på www.mfsl.se

Efter sex år är det nu dags att lämna MFSL: styrelse och tacka 
för mig. Vi har förmånen att kunna arbeta med en engagerad 
skolledning och en alldeles fantastisk elevkår och det har varit 
en väldig styrka.  Det har varit en rolig, spännande och stundom 
intensiv period, men den tid och det engagemang jag har lagt 
ned har alltid känts meningsfullt och välkommet. Jag önskar 
alla nya föräldrar välkomna till MFSL och Södra Latin, och alla 
er andra välkomna åter. Hoppas att vi ses till årsmötet den 27 
september kl. 19:00.

Den goda andan, gemenskapen på skolan och den öppna attity-
den är något Södra Latin är känt för, och vi i MFSL gör vad vi kan 
för aktivt bidra till detta. Föreningen är en av de äldsta av sitt 
slag i Stockholm och bildades 1942. I samarbete med skolan 
och den fantastiska elevkåren engagerar vi oss i aktuella och 
viktiga frågor. Tillsammans med er föräldrar kan vi skapa en god 
arbetsmiljö för eleverna och ge dem en gymnasietid att minnas.
Föreningen har t.ex. instiftat och administrerar nu Södra Latins 
Tranströmerstipendium, vi sponsrar den efterfrågade körkorts-
utbildningen, vi främjar skolans traditioner och ger bidrag till så-
dant som gynnar eleverna och gör skolan till en trevligare plats. 
MFSL har också en nära samverkan med Norrnässtiftelsens sty-
relse, som sedan år 1971 delar ut stipendier till elever på Södra 
Latin. Läs gärna mer om våra olika stipendier på vår hemsida 
www.mfsl.se.

Medlemmar är vi som är målsmän till elever på skolan. Du är 
välkommen att kontakta oss på mfsl@live.se eller ring ordförande 
Margareta Ödmark på 070-485 38 02 om du vill hjälpa till eller 
har synpunkter och idéer. Info och kontaktuppgifter finner du på 
www.mfsl.se

Margareta Ödmark, Ordförande i MFSL

KONTAKT OCH INFORMATION
Välkommen till vår sajt – www.mfsl.se eller bli medlem på vår 
Facebooksida https://www.facebook.com/groups/mfsodralatin/. 
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 kommer i kontakt 
med styrelsen.

Medlemsavgiften till föreningen (frivillig) är 250 kronor 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. Vårt postgiro är 19 33 43-1.

Besök oss redan idag! Det finns även en länk till vår sajt från 
Södra Latins sajt http://sodralatinsgymansium.stockholm.se/ 
under fliken ”Om skolan”.
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NYHETSBREV  MFSL
KÖRKORTSTEORIUTBILDNING 

TRANSTRÖMER-STIPENDIET 2017

VAD ÄR EN ELEVKÅR?

Kurs 1 tisdagar kl 17–19 den 7, 14, 21 och 28 november. An-
mälning och betalning senast 10 oktober.

Kurs 2 måndagar kl 17-19 den 5, 12 och 19 februari samt 
5 mars 2018. 

Kurs 3 tisdagar kl 17-19 den 10, 17, och 24 april och den 8 maj 
2018. 

Anmälan och betalning: senast 15/1 till kurs 2 och senast 
13/3 till kurs 3.
 
Kurserna hålls på Ringens Bilskola, Ringvägen 89B, T-bana 
Skanstull.
 
Avgiften är 700 kr (ord. pris 2 670kr) och swishas på plats på 
skolans expedition i A-huset i samband med anmälan och där-
med är din plats bokad. Läromedel och 3 lektioner i körsimulator 
ingår.

Skolans kontaktperson är Anu Kyngäs. 
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. MFSL 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, 
https://www.facebook.com/groups/mfsodralatin/ 
eller ring eller sms:a Elin Malmer i MFSL på tel 070-315 59 57. 
Först till kvarn. Välkomna in med din anmälan!

Tranströmer-stipendiet instiftades i samband med att Tomas 
Tranströmer (tidigare elev på Södra Latin) tilldelades Nobelpri-
set i litteratur 2011. Det första stipendiet delades ut på våren 
2012. Stipendiet ska uppmuntra elever i årskurs två på Södra 
Latins Gymnasium att på svenska språket skriftligt med klarhet, 
enkelhet och precision formulera tankar känslor och stämningar.
Stipendiet administreras av Målsmännens Förening på Södra La-
tin och delas utav en jury bestående av ledamöter från Målsmän-
nens Förening på Södra Latin, Föreningen Södra Latinare, Norr-
nässtiftelsen, Södra Latins Gymnasium och en elevrepresentant. 
Varje år bestämmer juryn ett tema/genre och eleverna i årskurs 
två söker stipendiet genom att lämna in ett skriftligt bidrag enligt 
årets regler. Tranströmerstipendiet delades ut för sjätte gången 
den 21 april och har nu blivit en av skolans traditioner. 2017 års 
stipendiater var Essy Klingberg, Moa Frisk Wallte och Samuel 
Levander och årets genre var en novell och temat var att den 
skulle inspireras av tre Tranströmerdikter: Eldklotter, Madrigal 
och Fasader II.

MFSL kommer fortsätta administrera stipendiet, som är ett bra 
bevis på samarbete mellan skola, föreningar och elever. Både de 
elever som skriver fantastiska bidrag och de elever som bidrar 
till underhållningen gör utdelningen av stipendiet till en minnes-
värd upplevelse.

Mer om stipendiet och årets bidrag finns att läsa på mfsl.se och 
på https://www.facebook.com/groups/mfsodralatin/.
Eventuella frågor kan ställas till transtromer.son@stockholm.se 
eller till Målsmännens Förening på Södra Latin mfsl@live.se.

Elevkåren. Ett ord du som förälder kommer höra mången gång 
under ditt barns tid på Södra Latin. Det finns något magiskt på 
vår skola, en anda av välvilja och driftighet som saknas på andra 
gymnasier i Sverige - den känslan är som starkast i Södra Latins 
Elevkår.
 
Elevrörelsen är idag en politisk kraft som står i paritet med 
fackförbunden och de politiska ungdomsförbunden. Men likt 
alla stora rörelser bygger de på lokalt engagemang, och en aktiv 
elevkår finns därför på fler än hälften av landets gymnasiesko-
lor idag. Frågan kvarstår dock - vad är en elevkår? För den som 
inte redan vet det, är en elevkår en självständig organisation av 
elever för elever, som samlar eleverna vid ett visst gymnasium 
och verkar för att tillvarata elevernas intressen. Till skillnad från 
elevråd, som är vanligare i grundskolan, så är elevkårerna inte 
en del av skolväsendet. De fungerar istället som självständiga 
organisationer som på ett effektivt och självrådande sätt kan 
representera skolans elever.
 

Målsmännens förening på Södra Latin sponsrar körkortsteori 
utbildning för elever som går på Södra Latin. Vi har ett väletable-
rat samarbete med Ringens Bilskola på Södermalm sedan flera 
år tillbaka. Bilskolan erbjuder förmånliga priser för MFSL. Tre 
kursomgångar är planerade för läsåret.

Södra Latins Elevkår är en av landets mest framgångsrika 
elevkårer. Vi har under tidigare år vunnit flera priser, bland annat 
Sveriges Elevkårers Årets Samarbete, för vår utomordentliga rela-
tion mellan skolledning och elevkåren, men också Årets Elevkår 
- som visar på att vi är ett föredöme för elevorganisationer landet 
runt. Styrelsen, utskotten, kommittéerna och våra andra organ 
samlar totalt nästan åttio aktiva - tillsammans representerar vi 
alla Södra Latins elever.
 
Elevkåren. Ett ord ditt barn kommer förknippa med en organisa-
tion som kämpar för hens rättigheter, men som också utgör en 
plattform för social aktivitet, bildning och oändligt engagemang. 
Med event, aktiviteter och projekt som anordnas varje vecka är 
Södras korridorer alltid fulla av liv. 
 
Tack för att du intresserar dig för ditt barns skoltid, välkommen 
som förälder på Södra Latin.
 
Max Otterman, Ordförande Södra Latins Elevkår
Ellen William-Olsson, Vice Ordförande Södra Latins Elevkår
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