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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

VÄLKOMNA TILL MÅLSMÄNNENS
FÖRENING PÅ SÖDRA LATIN!
Jag önskar alla nya föräldrar välkomna till MFSL och Södra Latin,
och alla er andra välkomna åter. Den goda andan, gemenskapen
på skolan och den öppna attityden är något Södra Latin är känt
för, och vi i MFSL gör vad vi kan för att aktivt bidra till detta.
Föreningen bildades 1942 och är en av de äldsta av sitt slag i
Stockholm. I samarbete med skolan och elevkåren engagerar vi
oss i aktuella och viktiga frågor. Föreningen har t.ex. instiftat och
administrerar Tranströmer-stipendiet, vi sponsrar den efterfrågade körkortsteoriutbildningen, vi främjar skolans traditioner och
ger ekonomiska bidrag till sådant som gynnar eleverna och gör
skolan till en trevligare plats. Tillsammans med er föräldrar kan
vi bidra till en god arbetsmiljö för eleverna och ge dem en gymnasietid att minnas.

MFSL:S ÅRSMÖTE DEN 2 OKTOBER KL 19:00.
Årsmötet äger rum tisdagen den 2 oktober kl. 19.00 i sal A 125.
Vid årsmötet behöver vi som vanligt påfyllning av nya och
engagerade föräldrar som kan driva arbetet vidare. Du kan hjälpa
till mycket eller lite, med erfarenheter och kunskaper. Kom gärna
redan kl. 18.00 för en elevguidad tur genom skolans lokaler. Vi
kan utlova en blick bakom kulisserna och spännande historier.
Niklas Frank, Ordförande MFSL

FÖRÄLDRAENGAGEMANG PÅ
GYMNASIET, SKA DET VARA
NÖDVÄNDIGT?
Öppet hus på Södra Latin i januari 2016, ett informationsbord
med rubriken ”Målsmännens förening på Södra Latin” och
telefonen ringer. Det är min fru som uppmanar mig att titta åt
ett annat håll när jag passerar bordet. Vår dotter ska börja på
gymnasiet, är snart vuxen och nu räcker det väl med föräldraengagemang? Jag tar i alla fall ett informationsblad märkt MFSL.
Den unga damen kommer in på skolan och det dyker upp ett
brev till hennes föräldrar med en inbjudan till föreningens
årsmöte och tvivlet infinner sig igen. Ska man fortsätta att vara
pinsam förälder och lägga sig i? Nå, ett besök på mötet kan
aldrig skada. Väl på plats lovar jag mig själv att bara lyssna och
inte tacka ja till engagemang och uppdrag.

HUR GICK DET DÅ?

KONTAKT OCH INFORMATION
Du är alltid välkommen att kontakta oss på mfsl@live.se. Besök
gärna vår sajt – www.mfsl.se eller bli medlem på vår Facebooksida https://www.facebook.com/groups/mfsodralatin/. Där kan du
läsa om aktuella aktiviteter, stipendier, exempel på projekt som
föreningen sponsrat och där finns kontaktuppgifter till styrelsen.
Våra möjligheter att bidra till projekt, aktiviteter och stipendier
är förstås 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 Swisha till tel.
123-633 43 95.

Inte riktigt enligt plan, men när jag blickar tillbaka på två år som
ledamot i MFSL:s styrelse visar det sig att det varit en mycket
trevlig tid. Jag har fått nya vänner i styrelsen, lärt känna skolans
ledning och representanter för elevkåren. Vi har ägnat oss åt att
bidra med pengar till elevernas föreningsliv och fått ta del av det
fina arbete som bedrivs av elever och personal på skolan.

REKOMMENDERAR JAG ETT ENGAGEMANG I MFSL?
Absolut! Det är bra att vi föräldrar tar del av skolans arbete och
får svar på våra frågor. Ledning, personal och elever har nytta av
våra synpunkter och idéer. Att lyssna till ungdomarnas berättelser om sitt engagerande arbete i elevföreningarna är fantastiskt.
Att sedan stödja deras aktiviteter med pengar som föräldrar frivilligt bidragit med är extra roligt.
Välkommen till MFSL
Richard Butler
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KÖRKORTSTEORIUTBILDNING

Det är med glädje vi har hälsat gamla och nya elever och medarbetare välkomna till läsåret 18/19! Våra treor gick i våras ut
med mycket fina resultat vilket vi är oerhört stolta över och nu
tar en ny kull vid! Vi är väldigt glada att vara tillbaka till två paralleller av HU-klasser igen!

MFSL sponsrar körkortsteoriutbildning för elever på skolan. Vi
har ett väletablerat samarbete med Ringens Bilskola sedan flera
år och kan erbjuda förmånliga priser för eleverna. En kursomgång ges under hösten och två är planerade för våren.

HU- och SA-programmen har anmält sig till EU-parlamentets
ambassadörsprogram. Under läsåret kommer vi att bjuda på ett
flertal aktiviteter som exempelvis besök av EU-parlamentariker
och fira Europeiska språkdagen m.m.
SA-programmet har internationell profil och vi sökte EU-medel
för skolans utbyten med andra partnerskolor. Två av tre av våra
ERASMUS + ansökningar blev beviljade: vårt årliga utbyte med
Spanien/Caceres samt ett nytt samarbetsprojekt med sex EUländer. Fantastiskt roligt!
Året kommer att bjuda på konserter i olika format. Kör- och
orkesterkonsert i Katarina Kyrka, Jazzfestival i november och naturligtvis julkonsert i december. Till våren är Konserthuset bokat
och då hoppas vi att alla inriktningarna ska kunna integreras i
Södra Latins vårkonsert. Dansarna i åk 2 åker till Finland för att
träffa andra danselever. På Bild och form finns som vanligt Pragresan och skolans vårsalong och på Teater har förberedelse och
planering för olika teateruppsättningar dragit igång.
Vi har nu tre klasser på Språkintroduktionsprogrammet. Vårt projekt Intensivsvenska (tillsammans med SU, Svenska Akademien
och Nacka gymnasium) är inne på sitt andra år och en delegation från Södra Latin kommer att delta i panelsamtal under
bokmässan i Göteborg i september.
NA-programmet är åter två klasser efter att tillfälligt ha varit tre
under 17/18. Vi intensifierar våra ämnesövergripande projekt
och fortsätter vårt samarbete med Forskarskolan och andra
samarbetspartners. Matematiklärarna fortsätter sitt FoU-projekt
kring programmering och kommer att presentera sitt arbete på
Stadens konferens Leda Lärande i oktober.
Vi har ett fullspäckat och fantastiskt roligt läsår framför oss.
Rektorerna

Kurs 1 tisdagar 6, 13, 20 och 27 november kl 17-19.
Anmälning och betalning senast 10 oktober.
Kurs 2 måndagar 4, 11 och 18 februari och tisdagen den
5 mars kl 17-19. Anmälning och betalning senast 15 januari.
Kurs 3 tisdagar 12, 19 och 26 mars och 2 april kl 17-19.
Anmälning och betalning senast 20 februari.
Kurserna hålls på Ringens Bilskola, Ringvägen 89B,
T-bana Skanstull.
Avgiften är 850 kr (ord. pris 2 670kr) och swishas på plats på
skolans expedition i A-huset i samband med anmälan, som är
bindande. Skolans kontaktperson är Cecilia Anknert. Utöver teorilektionerna ingår även läromedel och 3 lektioner i körsimulator
på Ringens bilskola.
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 anmälan!

TRANSTRÖMER-STIPENDIET 2018
Tranströmer-stipendiet 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 och det har nu blivit en tradition på skolan. Stipendiet ska
uppmuntra elever i årskurs två att på svenska språket skriftligt
med klarhet, enkelhet och precision formulera tankar känslor och
stämningar.
Stipendiet administreras av MFSL och delas ut av en jury bestående av ledamöter från MFSL, Föreningen Södra Latinare, Norrnässtiftelsen, Södra Latins Gymnasium och en elevrepresentant.
Både de elever som skriver bidrag och de elever som bidrar till
underhållningen gör utdelningen av stipendiet till en minnesvärd
upplevelse.
2018 års Tranströmer-stipendium delades ut vid en sedvanligt
högtidlig ceremoni i aulan den 20 april. Juryn hade utsett tre
vinnare, Jonathan Frendel, Hannah Wikforss Green och Elin
Herralut. Ett stort grattis till 2018 års Tranströmer-stipendiater!

