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Studie- och yrkesvägledning
Kalendarium
Vecka 50
Må 12 kl 18:00kl 08:00-08:45
Ti 13
kl 18:00-

Luciatåg (Aulan)
Åk1 Non smoking
generation
ES16A Teater ”ETYDER”

kl 18:00-

ES16A Teater ”ETYDER”

kl 18:00-

ES16A Teater ”ETYDER”

kl 10:30-12:00

On 14
To 15
Fr 16

ES16A Teater ”ETYDER”

On 21
To 22
Fr 23

Klassisk Piano- och
Gitarrafton, i
Tranströmersalen
kl 10.00

Hörselundersökning
MUSIKELEVER årskurs 1
Vill du testa din hörsel?
Dropp in onsdagen den 14/12
Kl. 13-15 på skolhälsovården.
Välkommen
Cajsa

Vecka 51
Må 19
Ti 20

Carina Swall arbetar med individuella valen fram till jul.
I januari kommer Therese Bénèzeth tillbaka som SYV på
heltid.
Då börjar också vår nya SYV Lena Rutqvist som också
arbetar heltid.

Julavslutning i Aulan

Non smoking
Dags för non smoking Åk 1 klockan 10:30-12:00 den 13
december i aulan (obligatorisk närvaro)

Individuellt val
Blanketter finns på Fronter och på Expeditionen.
Sista dag att ansöka är 15 december och blanketten lämnas
in på Expeditionen

Julavslutning onsdag 21
december

Teater med ES16A Sal 316

Julavslutning äger rum i Aulan den 21 dec kl 10:00. Samling i
klassrum 09:30 med kontaktlärare. Vi bjuder på pepparkakor
och dricka.

Körkortsteorikurs
Målsmännens Förening på Södra Latin sponsrar
körkortsteoriutbildning för elever som går på Södra Latin. Läsåret
2016-17 samarbetar vi med Ringens Bilskola på Södermalm.

Kurs 1, som startar den 8/11, är FULLBOKAD
Platser finns kvar till kurs 2 och 3 som går under våren.
Sista anmälningsdag till kurs 2 är 16 januari.
Mer info finns på expeditionen
VÄLKOMNA IN MED ANMÄLAN!

/Mvh Målsmännens Förening på Södra Latin

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

Södra Latins elevkår
presenterar: ÅRETS
LÄRARE SÖDRA LATIN
2016
Kanske är det inspirerande lektioner eller
motiverande pepptalks? Kanske är det kreativa och
roliga uppgifter, nytänkande genomgångar eller
förklaringar som får dig att förstå? Kanske är det
något av detta som gör just DIN lärare till årets
bästa?
Nytt för i år är att du kommer att kunna nominera i
tre olika kategorier.
-Årets teoretiska lärare
-Årets estetiska lärare
-Årets medarbetare (anställd på skolan som inte är
lärare)

Matsedel v.50
Måndag 12 december
Kyckling Tandori serveras med basmatiris och mangoyoghurt
Blomkål, paprika och tofu i tandoorisås serveras med
basmatiris och mangoyoghurt

Tisdag 13 december
Risgrynsgröt, julskinka som pålägg och lussebulle
Risgrynsgröt, ost som pålägg och lussebulle

Onsdag 14 december
Julbord med julskinka, köttbullar, prinskorvar, sillar,
rödbetssallad, ägghalvor mm.
Vegetariska alternativ till julbord

Torsdag 15 december
Tomatsoppa med pasta, ekologisk källarfralla och pålägg
Tomatsoppa med pasta, ekologisk källarfralla och pålägg

Fredag 16 december
Kökets val

Vem/vilka vill du nominera och VARFÖR?
Vinnarna presenteras på skolavslutningen!
HÄR RÖSTAR DU
www.aretslarare.sodralatinselevkar.se

Hallå elever och lärare på
Samhällsprogrammet och
Språkintroduktion!
Tisdagen den 20 december kl 9.00-11.30 i aulan är
det dags för vår efterlängtade filmfestival då de
tretton nominerade filmerna ska visas och vinnare
utses av vår elevjury.
Fyra filmgrupper kommer att vinna i någon av
dessa kategorier:
1. Bästa skådespeleri,
2. Bästa budskap,
3. Bästa tolkning av temat (Diskriminering och
kränkande behandling)
4. Bästa film.
Filmfestivalen avslutas med utvärdering och till
sist mingel och jul fika utanför aulan!
Kom i tid! :)
Väl mött önskar programlag Sa C och D

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

