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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

VÄLKOMNA TILL MÅLSMÄNNENS 
FÖRENING PÅ SÖDRA LATIN

SKOLLEDNINGEN HAR ORDET
Vi hälsar nya och gamla medlemmar i MFSL välkomna till ett nytt 
läsår på Södra Latins gymnasium! Vi gläds åt fina antagningssiff-
ror även i år och ser i skrivande stund fram emot att välkomna 
alla 400 nya elever, i dagsläget är det rätt tomt och tyst i kor-
ridorerna!

Under sommaren har mindre åtgärder vidtagits i huset, vi har ny-
slipade golv i flera av salarna samt nya möbler i några av klass-
rummen. Även delar av AV-utrustningen har bytts ut. Vi tror och 
hoppas att Stockholms stads Skolplattformen ska fungera fint 
detta läsår. Håll utkik där och/eller på vår hemsida för nyheter. 
Följs oss även gärna på Instagram @sodralatinsgymnasium!

Satsningen på studieteknik för våra elever fortsätter och Anna 
Tebelius Bodin kommer till skolan för en föreläsning kring hjär-
nan och effektiv inlärning under hösten.

Vi planerar även i år för en ”framtidsdag” för elever i årskurs 
två, eftermiddagen den 29 november, som ger dem möjlighet att 
ta del av yrkesföreläsningar. Vi välkomnar alla er som är intres-
serade av att bidra med föreläsning om sitt yrke att kontakta vår 
studievägledare Lena Rutqvist.

Vi är mycket glada över att kunna berätta att vår tredje ansökan 
till Erasmus+ strategiska partnerskap för skolutbyte 2019 har 
blivit beviljad. Denna gång är Södra Latin koordinator och har 
skolutbyte med fem andra europeiska länder under 2019–2021. 
Under perioden genomför vi totalt sex konferenser hos alla 
deltagande länder med 7 elever och två lärare från varje land. De 
länder som deltar i detta projekt är: Frankrike, Italien Norge, Sve-
rige, Spanien och Tyskland. Så just nu har Södra Latin tre olika 
Erasmus+ projekt igång. Tema för konferenserna är: “European 
Values from North to South”

Christel Mjörnheim är tillbaka som ansvarig rektor för Estet- och 
musikprogrammet efter sin tjänstledighet förra läsåret.

Skolledningen genom
Ewa Wallin, rektor

En ny termin börjar och många förväntansfulla ungdomar börjar 
gymnasiet. Vi i MFSL vill gärna önska alla nya föräldrar välkom-
na, och alla er som har ungdomar i högre årskurser välkomna 
åter. Den goda gemenskapen och andan 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. Vi samarbetar med skolledningen och elevkåren och 
engagerar oss i aktuella och viktiga frågor. Föreningen har t.ex. 
instiftat och ansvarar för Tranströmerstipendiet, vi sponsrar 
körkortsteoriutbildning, 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 gymna-
sietid att minnas.

Föreningens årsmöte äger rum tisdagen den 1 oktober kl. 19.00 
i sal A 124. 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. 
Före mötet, kl. 18.00, ordnar eleverna en rundvandring genom 
skolans lokaler. Vi kan utlova en blick bakom kulisserna och 
spännande historier. Välkomna!

Niklas Frank, Ordförande

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 Facebooksi-
da 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.

För att kunna bidra till projekt, aktiviteter och stipendier är vi 
förstås beroende av att ni målsmän skjuter till ett bidrag till 
föreningen. Medlemsavgiften är 300 kronor per familj och läsår. 
Ni kan antingen betala till vårt plusgiro 19 33 43-1 eller swisha 
till tel. 123-633 43 95. Betala gärna på en gång medan det är 
färskt i minnet.
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KÖRKORTSTEORIUTBILDNING 

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 en på våren.

Du anmäler dig genom att kontakta Cecilia Anknert på skolans 
expedition i A-huset och betala kursavgiften (går bra med swish).

Avgiften är 850 kr (ord. pris 2 670 kr) och anmälan är bindande. 
Utöver teorilektionerna ingår även läromedel och 3 lektioner i 
körsimulator på Ringens bilskola.

Under hösten 2019 ges kursen på måndagar kl. 17.10–19.00, 
den 4, 11, 18 och 25 november. Anmälan och betalning senast 
den 25/10 2019. Vi återkommer med tider för vårens kurs i 
nyhetsbrevet VT 2020.

Kurserna hålls på Ringens Bilskola, Ringvägen 89B, T-bana 
Skanstull.

För mer information gå in på www.mfsl.se, https://www.facebook.
com/groups/mfsodralatin/ 

Först till kvarn. Välkomna in med anmälan!

TRANSTRÖMER-STIPENDIET

VAD GÖR EN ELEVKÅR?

Tranströmerstipendiet instiftades av MFSL 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. Stipen-
diet 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 bestå-
ende av ledamöter från MFSL, Föreningen Södra Latinare, Norr-
nässtiftelsen, 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.

2019 års Tranströmerstipendium delades ut vid en sedvanligt 
högtidlig ceremoni i aulan den 26 april. Juryn utsåg fyra vinnare, 
Ninni Nylén, Simon Hernandez Isaksson, Ella Monika Olsson 
och Elio Fabio. Grattis till 2019 års Tranströmerstipendiater!

Välkommen till ett nytt år med Södra Latins Elevkår!! När skolan 
nu drar igång igen är det även dags för den fantastiska organisa-
tion som kallas elevkåren att dra igång. Till dig som ny förälder 
vill vi rikta ett särskilt stort välkommen, vi är fantastiskt glada 
att få välkomna just ditt barn in i vår gemenskap som vi kallar 
elevkåren.

En elevkår. Vad en elevkår är kan kännas självklart, men begrep-
pet innefattar mer än vad man först kan tänka sig. För att kunna 
förklara vad en elevkår är, måste vi först göra en sak klar. En 
elevkår är inte ett elevråd. En elevkår är en självständig organisa-
tion, av elever, för elever, alltså helt fristående från skolväsendet.

En elevkår gör också mer än ett elevråd. Tack vare vårt friståen-
de har vi en möjlighet att göra elevernas röst högre, exempelvis 
genom att skapa fler vägar för att uttrycka sina önskemål, idéer 
och klagomål. Men vår verksamhet slutar inte där. Tack vare våra 
60 aktiva medlemmar kan vi erbjuda mängder av evenemang, 
medlemsservice och rabatter, ett fantastiskt föreningsliv och lob-
bying i aktuella frågor, bara för att nämna en bråkdel!

Och det bästa med allt det här, är att vem som helst kan vara 
med och engagera sig!

Det är en fullspäckad höst som ligger framför oss i elevkåren. 
Efter den första och troligtvis mest intensiva månaden på hela 
elevkårsåret, full av aktiviteter för att välkomna Södras nya 
generation i Södragemenskapen, ligger hösten för dörren med 
en mängd event och satsningar för att maxa våra medlemmars 
höst. Temaveckor för att uppmärksamma allt från mänskliga 
rättigheter till Halloween är planerade, samt en nylansering av 
kårkortet med bättre och fler rabatter än någonsin förut!

Vi i elevkåren ser fram emot en fantastisk höst tillsammans med 
era barn. Välkommen som förälder på Södra Latin, och välkom-
men till Södra Latins Elevkår!

Pelle Enocsson, Ordförande
Ester Sundmalm, Vice Ordförande


