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VÄLKOMNA TILL VÅRTERMINEN 2019 
OCH MÅLSMÄNNENS FÖRENING

NÅGRA RADER FRÅN SKOLLEDNINGEN
Vi avslutar en händelserik hösttermin och ser fram mot våren 
2019.

Nobelföreläsningen i fysik var en av höstens höjdpunkter. 
2018 års fysikpristagare Gérard Mourou och Donna Strickland 
föreläste den 12 dec. för våra ungdomar som går på 
Naturvetenskapsprogrammet. Otroligt inspirerande!
Vi startade två ERASMUS-plus-utbyten under hösten och i 
mars 2019 ansöker vi om ytterligare ett partnerutbyte. Våra 
fokusområden är EU-medborgarskap, migrationsfrågor och social 
inkludering. Vår strävan är att så många som möjligt av våra 
ungdomar någon gång under sin studietid ska få erbjudande om 
att delta i en internationell konferens eller ett språkutbyte. En 
konferens har varit i Bryssel och i februari reser sju elever och 
två lärare till Melilla.

Skolplattformens barnsjukdomar har varit kännbara för alla och 
vår prognos är att de fortsätter ett tag till. I skrivande stund 
försöker vi lösa perioden för de årliga och skriftliga omdömena 
som brukar ske i januari. Vår pilotstudie i omdömesmodulen 
ger för handen att vi inte kan leverera dessa enligt skolans 
terminsplan. Vi får återkomma i mitten av januari med besked 
om hur skolans lösning ser ut om modulen mot förmodan inte 
fungerar som den ska. 
  
Tf rektor för ESMU från januari är Ulf Berg som har lång 
rektorserfarenhet i Stockholm stad. Vi ser fram mot samarbetet 
med honom.

Vi vill tacka MFSL för ett gott samarbete under hösten och 
önskar ett Gott Nytt 2019.     

Ewa Wallin, Gabriella Björk och Ulf Berg

Ett nytt år börjar och skolåret 2018/19 fortsätter med sin andra 
halva. För många elever är detta den sista terminen i gymnasiet 
och efter skolavslutningen i juni börjar framtiden, som både är 
spännande och kanske lite skrämmande.
 
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. 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.
Föreningen har t.ex. instiftat och administrerar Södra Latins 
Tranströmerstipendium, vi sponsrar den efterfrågade 
körkortsutbildningen, och bidrar med pengar till föreläsningar, 
föreningar 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 Norrnässtiftelsen, som sedan 1971 delar ut 
stipendier till elever på Södra Latin.
Läs gärna mer om våra olika aktiviteter och stipendier på vår fa-
cebooksida Målsmännens Förening Södra Latin och 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 ringa ordfö-
rande Niklas Frank på 073-356 17 71 om du vill hjälpa till eller 
har synpunkter och idéer. 

Niklas Frank, Ordförande i MFSL

DITT STÖD ÄR VIKTIGT
Medlemsavgiften är 250 kronor per familj och läsår. Ju fler som 
bidrar till MFSL desto mer kan vi göra för eleverna. Betala gärna 
på en gång medan det är färskt i minnet. Ni kan betala till vårt 
plusgiro 19 33 43-1 eller med Swish till tel. 123-633 43 95. Vi är 
tacksamma för alla bidrag!
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SÖDRAANDANS STIPENDIUM 2018

Vårens första kurs: måndagar kl. 17-19 den 4, 11 och 18 
februari samt tisdagen den 5 mars.
Anmälan och betalning senast 31 januari 2019.

Vårens andra kurs: tisdagar kl. 17-19 den 12, 19, och 26 mars 
samt den 2 april 2019.
Anmälan och betalning senast 7 mars 2019.
 
Kurserna hålls på Ringens Bilskola, Ringvägen 89B, 
T-bana Skanstull.
 
Avgiften är 850 kr (ord. pris 2 670 kr) och swishas på plats på 
skolans expedition i A-huset i samband med anmälan. Obs! 
Anmälan 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!

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 
gavs under hösten och två kommer att äga rum under våren.

TRANSTRÖMER-STIPENDIET 2019

VAD ÄR EN ELEVKÅR?

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.

Årets stipendieansökan ska vara en skönlitterär text i valfri 
genre och form – kortnovell, prosapoem, dikt, drama etc. – som 
anknyter till någon av Tomas Tranströmers dikter – ”Flygblad” 
eller ”Från mars -79” – genom en fri tematisk tolkning.

Informationsblad med utförliga regler finns att hämta på 
biblioteket. Eventuella frågor kan ställas till Camilla Svanefjord 
på skolans kansli, till transtromer.son@stockholm.se eller till 
Målsmännens Förening på Södra Latin mfsl@live.se.

Sista inlämningsdag är den 4 mars 
och stipendiet delas ut fredagen 
den 26 april i aulan.

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 
gymnasieskolor idag. Frågan kvarstår dock - vad är en elevkår? 
En elevkår är en självständig organisation av elever för elever, 
som samlar eleverna vid ett visst gymnasium. Vi verkar för att 
tillvarata elevernas intressen, men till skillnad från elevråd, 
som är vanligare i grundskolan, så är elevkårerna inte en 
del av skolväsendet. Vi fungerar i stället som självständiga 
organisationer som på ett effektivt och självrådande sätt kan 
representera skolans elever.

Södra Latins Elevkår är en av landets mest framgångsrika 
elevkårer och ett föredöme för elevorganisationer landet runt. 
2014 vann vi Sveriges Elevkårers pris Årets Elevkår, och i år var 
vi nominerade igen. Vi har även vunnit Sveriges Elevkårers pris 
för Årets Samarbete, för vår fina relation med skolledningen. 
Styrelsen, utskotten, kommittéerna och våra andra organ samlar 
totalt nästan åttio aktiva – tillsammans representerar vi alla 
Södra Latins elever. Det är vi som ordnar välkomstfesten och 
slutskivan, organiserar skolans föreningar, och fyller korridorerna 
med värmande fika. Vi fungerar också som en länk mellan elever 
och skolledning genom regelbundna möten med rektorerna.
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. 
Vi ser till att södras korridorer alltid är fulla av liv. Tack för att du 
intresserar dig för ditt barns skoltid, välkommen som förälder på 
Södra Latin.

Sharrat Cherry, Ordförande Södra Latins Elevkår
Greta Söderström, Vice Ordförande Södra Latins Elevkår

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 sko-
lans lärare och elevkår. Studerande kan ge förslag till dessa om 
lämpliga kandidater.

Hösten 2018 delas två stipendier ut, till totalt fem personer. 
Ett stipendium gick till Alva Ehn i Sa 16 E för hennes arbete och 
engagemang för Fair sex - Sex på lika villkor, som verkar för ett 
samhälle fritt från trafficking och alla former av sexuella över-
grepp. 

Det andra stipendiet delades mellan Sara Danielson (MU16A), 
Agnes Hansson (MU16A), Ellen Mansten (MU16A) och Klara 
Åström (MU16B) för att ha skapat föreningen ”Lillördag - Öppen 
Scen” som regelbundet arrangerar en öppen scen i Caffiz där 
alla är välkomna att delta med t.ex. musik eller teater.

Vi gratulerar alla Södraandan-stipendiater!


