
 1 

Må lsmå nnens Fö rening Sö drå Låtins 
gymnåsium (MFSL) 

Protokoll styrelsemöte tisdagen den 5 december 2017 kl. 18-20. 

 

Närvarande: Joakim Bergström, Richard Butler, Niklas Frank, Kaisa 

Fritzell, Dana Galouzo, Olle Hofvander, Elin Malmer, Moa 

Matthis, Lotta Sundell, Gabriella Björk 

  

 
 

1. Mötet öppnas 

 

 

2. Protokoll från styrelsemötet 2017-11-08 godkänns. 

 
 

3. Skolledningen informerar 

På gång: 

• Nästa vecka kommer det elever från Frankrike (franska steg 3) till 

Södra Latin och under våren åker elever från Södra Latin till Frankrike. 

• Södra Latin har öppet hus 17/1, kl. 17.00. 
• Rektorerna jobbar på att få närvaron att öka på Södra Latin. Frånvaron 

har legat högt (15 %) i jämförelse med andra verksamheter. CSN 

rutinerna följs nu fullt ut och frånvaron har sjunkit till 11 %. Det 

långsiktiga målet är 5 %.  

• Under vecka 2-10 går ”årskurs 2 enkäten” ut till eleverna. Enkäten 

mäter elevernas uppfattning om skolan inom områden så som 

pedagogik, trivsel, återkoppling och kamratskap. Resultatet följs upp i 
klasserna under programlagstiden, elever kommer också att 

djupintervjuas inom viktiga områden, beroende på utfall.  

• På grund av lågt söktryck så har Södra Latin endast en humanistklass 

den här terminen. Skolan vill helst ha två klasser för att kunna erbjuda 

eleverna fler moderna språk. Skolan genomför därför en 

marknadsföringskampanj tillsammans med elevambassadörer. För att 
uppmuntra elever att söka sig till humanistprogrammet på skolan 

kommer grundskoleelever att bjudas in under tre tillfällen i vår. 

• Efter jul kommer det att ske en personalförändring då en lärare i 

engelska med visstidsanställning går till annat arbete. Befintlig 

personal kommer att täcka upp för läraren. 

 

4. Elevkåren informerar 
Lämnas till nästa möte då Ellen fått förhinder. 

 

5. Tranströmerstipendiet 

Temat för i år – Tranströmers dikt ”Romanska bågar”. Inlämning 

senast 25 feb. Prisutdelningen sker den 20 april 2018. Information 

om stipendiet sätts upp i form av affischer i skolan. 
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• Till mötet i februari: informera lärarna i årskurs 2 om sista dag 

för inlämnande så att de i sin tur kan påminna eleverna.   

 

6. Södraandan, se bifogat utskick 

Fyra nomineringar är inskickade. Beslut om att ge priset till Hannah 
Wikfors Green, för hennes projekt som syftar till att skapa en integrerande 
miljö för såväl nyanlända som icke-nyanlända, fattas på dagens möte. 

Ordförande i MFSL tillkännager och delar ut priset på avslutningen 

den 21 december. 

 

7. Bidragsansökningar, se bifogat utskick 

Två ansökningar (projekt mental health; Djäknespelet) har inkommit.  
Projekt mental health – behöver inkomma med en precisering om 

vad pengarna ska användas till innan MFSL kan bifalla ansökan. 

Ordförande återkopplar.  

Djäknespelet – är ett årligt julspel. MFSL bifaller ansökan.  

 

8. Nyhetsbrevet VT18 
Nyhetsbrevet delas ut under Södra Latins ”öppet hus” den 17/1 med 

start kl. 17.00. Nyhetsbrevet innehåller bl.a. allmän information om 

MFSL, information från rektorerna och information om körkortsteorin 

och ska vara klart en vecka innan öppet hus för att hinna tryckas. 

Ordföranden gör ett förslag som sedan cirkuleras i styrelsen via mail, 

för input. För att ytterligare sprida information om föreningen och 

föreningsavgiften till föräldrar beslutas det att be kåren lobba för 
MFSL. 

• Till nästa möte: be Ellen och kåren att lobba för föreningen för 

eleverna som i sin tur lobbar hemma för sina föräldrar.  

 

9. Personalfika vid terminsstarten i januari 

Rektorerna har föreslagit glögg och pepparkakor på skolgården vid 
skolavslutningen istället för personalfika för lärarna vid skolstarten 

den 8 januari. Vi beslutar dock att fortsätta traditionen med 

personalfika. Ordföranden informerar rektorerna. Det behövs 3-4 

personer som planerar fikat. Elin och Olle är klara, Lotta och Joakim 

kollar sina kalendrar och återkommer.  

 
10. Övriga frågor 

Nästa körskolekurs startar i februari, 21 anmälningar har kommit in 

så det finns platser kvar. 

• Vid nästa möte: be Ellen och kåren att påminna eleverna om 

kursen.  

 

11. Mötet avslutas 
 

Nästa möte 10 januari 

 

 

Vid protokollet 

Kaisa Fritzell 


