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Vecka 16

Vecka 16

Nu är det dags att välja
representanter till Matrådet
igen!

CSN-vecka!
Besök av utbytesstudenter från
Metz, Frankrike
Och från tisdagen även
studenter från Lüneburg,
Tyskland
Och på onsdagen åker elever
på resa till Riva del Garda,
Italien

Må 18
Ti 19

19.00

Allkonsert i Aulan

On 20

8.30
15.00
18.30

NP Sv3/Sva3
Prov Ma1 åk 1
Blåsafton i
Aulan/Tranströmersalen

To 21

18.00

Operaafton i
Tranströmer-salen

Fr 22
Vecka 17

Språkresa till Italien t o m
onsdag
Produktionsvecka dans + teater
Es2a
Prag-vecka Es2b

Må 25

Utbytesstudenter från Metz,
Frankrike, åker hem.

Ti 26

Utbytesstudenter från
Lüneburg, Tyskland, åker
hem.

Matrådet består av representanter av elever, köket,
skolledning, lärare och elevhälsa.
Matrådet är till för att alla på skolan ska ha en chans att
vara med och påverka skolmaten och
skolmåltidsmiljön. Det kan vara att ge förslag på hur
matsedeln ska se ut eller tänka ut hur man kan göra
det lugnt och trivsamt i matsalen eller hur kan vi
minska antalet kg mat som slängs varje dag.
Inför mötet ta med de tre frågor som klassen tycker är
viktigast att prata om.

On 27

14.00-17.00
18.00

Mingel för elever åk 9
Afro Am i Fiket

Välkommen till mötet tisdagen den 19 april klockan
14:00 i matsalen, maila cajsa.nellaker@stockholm.se
om det är något du undrar över.

To 28

8.30-11.00
19.00

NP Sv1/Sva1
ArrKo-afton i Aulan

Fr 29

14.30-15.30

Mösspåtagning!

CSN-vecka

Vecka 18
Må 2

19.00

Sångafton i Aulan

Ti 3

8.30-11.30
15.20
19.30

NP En6 Writing
Piano trio-konsert i
Fiket
Sångafton i Aulan

8.30-11.30
17.00

NP En5 Writing
Läroverksfejd estetik

On 4
To 5

Kristi Himmelfärdsdag

Fr 6

Lov

Under kontaktlärartiden vecka 16 ska du meddela din
kontaktlärare skäl till eventuell frånvaro från den 19
februari tills nu.
Det är viktigt att du är med på kontaktlärartiden och
då tittar på din grafiska profil för frånvaron i Skola24
och kommenterar. Har du mer än 10% total frånvaro
eller fyra frånvarotillfällen, ska du ange skälen för din
kontaktlärare (sjukdom, beviljad ledighet, skolaktivitet
el dyl.).
Britt-Marie

Vill Du skriva något i Aktuellt? Maila ditt bidrag till Britt-Marie Lundmark,
Funktion.exp.son@stockholm.se Manusstopp: Onsdagar kl12.00!

Besök av utbytesstudenter
från Tyskland tisdag den 19tisdag 26 april
Elever och lärare från Södra Latin tar emot elever och
lärare från Wilhem-Raabe-Schule i Lüneburg:

Matsedel torsdag vecka 15vecka 16
Vecka 15:
Torsdag 14 april
Tempurinbakad MSC-sejfilé serveras med basmatiris
och tomatsås
Ekologisk falafel serveras med tomatsås och basmatiris
Fredag 15 april
Fraîches kalvfärsbiffar serveras med potatisgratäng och
skysås
Majs- och zucchiniplättar serveras med potatisgratäng
och skysås
Vecka 16:
Måndag 18 april
Biffgryta med smetana och tomat serveras med
ekologiskt ris
Rotfruktsstroganoff med ekologiskt ris
Tisdag 19 april
MSC-märkt fiskfilé med tomat, basilika och vitlök
serveras med kokt potatis och vitlöksdipp
Spansk tortilla med potatis, tomat, bönor och oliver
serveras med vitlöksdipp
Onsdag 20 april
Kokt wienerkorv serveras med hemlagat potatismos
och gurkmajonnäs
Sojakorv serveras med hemlagat potatismos och
gurkmajonnäs
Torsdag 21 april
Toscansk kycklingssoppa serveras med mjukt bröd och
färskost
Toscansk grönsakssoppa serveras med mjukt bröd och
färskost
Fredag 22 april
Vår hemlagade lasagne al forno
Vår hemlagade vegetariska lasagne

Läs även Aktuellt på Södra Latins hemsida! http://sodralatinsgymnasium.stockholm.se

