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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

SKOLLEDNINGEN HAR ORDET
Så tömdes skolan åter på elever och lärare som gick på välförtjänt jullov. På årets julavslutning i vår fina aula fick vi önska
alla våra elever och personal God Jul. Det var en stämningsfull
stund.

VÄLKOMNA TILL VÅRTERMINEN 2018
OCH MÅLSMÄNNENS FÖRENING

Vi har under hösten lagt mycket fokus på studieteknik och hälsofrämjande arbete under kontaktlärartiden som ett led i att våra
elever ska lyckas med sina uppsatta mål och uppleva en god
hälsa. Alla elever i åk 1 har fått låna ”Lär dig mer på kortare tid”
av Anna Tebelius Bodin som är pedagog med examen i inlärningspsykologi. Skolsköterska och kurator har initierat och hjälpt
flera elever att starta s.k. Hälsoråd som på olika sätt ska stärka
elevers hälsa och studier. Vänd er gärna till Cajsa och/eller Lars
om ni är nyfikna på dessa!

Ett nytt år börjar och skolan vaknar upp efter helgerna. För
många elever är detta den sista terminen i gymnasiet och efter
skolavslutningen i juni börjar framtiden.

Prisceremonin för Per Angerpriset ägde rum i oktober i närvaro
av bl.a. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke som
delar ut priset på regeringens och Forum för levande historias
uppdrag.

Höstterminen avslutades stämningsfullt i aulan. Många stipendier delades ut och Målsmännens förening drog sitt strå till
stacken genom att dela ut stipendiet Södraandan, som handlar
om att bidra till den goda stämningen på skolan och sammanhållning mellan eleverna.

I december hade vi vår s.k. Framtidsdag med många möjligheter
för eleverna i åk 2 och 3 att få information kring framtida studier
och yrken. Vi hoppas att flera av er föräldrar kan komma till
nästa års evenemang så att vi får ytterligare bredd på urvalet av
yrken som kan presenteras!

Den goda andan, gemenskapen och den öppna attityden är
något Södra Latin är känt för, och vi i Målsmännens förening gör
vad vi kan för att 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
bidra till en god arbetsmiljö för eleverna och ge dem en gymnasietid att minnas.

På det Humanistiska programmet har det skapats en marknadsföringsgrupp, bestående av personal och elevambassadörer från
HU. Dessa arbetar intensivt för att vi ska vara två HU-klasser
igen till höstterminen 18. Tillsammans med Kungsholmens
gymnasium och Norra Reals gymnasium har vi genomfört en
”SYV-frukost” för studie- och yrkesvägledare på grundskolor i
Stockholm och vi har olika event för elever i åk 9 under våren.

Föreningen har t.ex. instiftat och administrerar nu Södra Latins
Tranströmerstipendium, vi sponsrar den efterfrågade körkortsutbildningen, och bidrar med pengar till föreläsningar och
elevaktiviteter. Vi främjar skolans traditioner och ger bidrag till
sådant som gynnar eleverna och gör skolan till en trevligare
plats. Målsmännens förening har också en nära samverkan med
Norrnässtiftelsens styrelse, som sedan 1971 delar ut stipendier
till elever på Södra Latin.
Läs gärna mer om våra olika aktiviteter och 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 Niklas Frank på 073-356 17 71 om du vill hjälpa till eller
har synpunkter och idéer. Info och Kontaktuppgifter finner du på
www.mfsl.se.
Våra möjligheter att bidra till skolan är förstås helt beroende av
att vi har medlemmar som skjuter till ett bidrag till föreningen.
Medlemsavgiften är 250 kronor per familj och läsår som ni kan
betala till vårt plusgiro 19 33 43-1 eller med Swish till tel.
123-633 43 95.
Niklas Frank, Ordförande i MFSL

Skolans monter på Gymnasiemässan i Älvsjö var även under
hösten välbesökt och vi ser fram emot Öppet hus den 17 januari
2018!
Varma hälsningar från Skolledningen på Södra Latins gymnasium
Skolledningen Södra Latin
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KÖRKORTSTEORIUTBILDNING
Målsmännens förening på Södra Latin sponsrar körkortsteoriutbildning för elever som går på Södra Latin. Vi har ett väletablerat
samarbete med Ringens Bilskola på Södermalm sedan flera
år tillbaka. Bilskolan erbjuder förmånliga priser för MFSL. En
kursomgång gavs under höstterminen och två kursomgångar är
planerade för våren.

TRANSTRÖMERSTIPENDIET 2018
Tranströmerstipendiet instiftades i samband med att Tomas Tranströmer (tidigare elev på Södra Latin) tilldelades Nobelpriset i
litteratur 2011. Det första stipendiet delades ut på våren 2012.
Stipendiet ska uppmuntra elever i årskurs 2 på Södra Latins
Gymnasium att på svenska språket skriftligt med klarhet, enkelhet och precision formulera tankar känslor och stämningar.

Kurs 2: måndagar kl 17–19 den 5, 12 och 19 februari samt
3 mars 2018. Anmälan och betalning senast 15 januari 2018.
Kurs 3 tisdagar kl 17-19 den 10, 17 och 24 april samt 8 maj
2018. Anmälan och betalning senast 13 mars 2018.
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 därmed 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 Joakim Bergström i MFSL på tel. 076-772 98 25.
Först till kvarn. Välkomna in med din anmälan!

SÖDRAANDANS STIPENDIUM 2017
Södraandans stipendium delas ut av Målsmännens förening
varje år vid julavslutningen. Stipendiet delas ut till elev/elever
som initierat, drivit och/eller aktivt bidragit till aktiviteter som
gynnat sammanhållningen mellan eleverna och skapat en positiv
anda på skolan. Nominering av elever till stipendiet görs av skolans lärare och elevkår. Studerande kan ge förslag till dessa om
lämpliga kandidater.
Stipendiet 2017 gavs till Hannah Wikforss-Green, klass ES16B,
för att hon initierat arbetet med föreningen Gränslöst Skapande
som genom konst, musik och skrivande skapar en plats där
gymnasieungdomar kan mötas, utöva sina konstnärliga intressen
och knyta nya band. Föreningen har särskilt fokus på nyanlända
gymnasieungdomar.

Årets stipendieansökan ska vara en skönlitterär text i valfri genre
och form – kortnovell, prosapoem, dikt, drama etc. – som anknyter
till Tomas Tranströmers dikt ”Romanska bågar” genom en fri tematisk tolkning, samt genom att använda ett antal av diktens ord.

Romanska bågar
Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna
i halvmörkret.
Valv gapade bakom valv och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”
Jag var blind av tårar
och föstes ut på den solsjudande piazzan
tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och
Signora Sabatini
och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.
(1989)

Informationsblad med utförliga regler finns att hämta på biblioteket. Eventuella frågor kan ställas till transtromer.son@stockholm.
se eller till Målsmännens Förening på Södra Latin mfsl@live.se.
Välkomna att lämna in bidrag senast den 25 februari. Stipendiet
delas ut den 20 april i aulan.

