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Aktuellt
INFORMATIONBREV FÖR ELEVER OCH PERSONAL

Välkommen till Romme
Alpin på skidresa!

Kalendarium

Hel friluftsdag åk1 och 2 den 15 februari

Vecka 3
Må 16
kl 15:00-17:30
Ti 17
On 18 kl 17:00-20:00
kl 17:00-20:00

To 19

kl 12:00

Omprov Sv/En
AfrAmEns-afton åk2, i Fiket
ÖPPET HUS Södra Latin
Mellansels folkhögskola
konsert, fiket

Fr 20

Övriga aktiviteter

Vecka 4 Språkprovsvecka
Må 23
kl 18:30-20:30 Gymnasiearbetesredovisning
Ti 24
(MU), i Aulan

On 25

Onsdagen den 15 februari 2017 ordnar Södra Latins
Gymnasium en skidresa till Romme Alpin, Borlänge.
Du anmäler dig och betalar direkt via webben med kort eller
internetbank.
Gå in på www.rommealpin.se och klicka på Skola Online.
Skriv in lösenord: 14658927 och gör sedan din beställning.
Bokningen är öppen så länge det finns platser kvar mellan
2017-01-05 och 2017-02-05.

kl 18:30-20:30

To 26
Fr 27

Gymnasiearbetesredovisning
(MU), i Aulan
Sista dag anmälan prövning

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 2, startar den 6/2-2017, Fullbokad
Kurs 3 startar den 14/3-2017
Platser finns kvar till kurs 3 som går under våren.
Sista anmälningsdag till kurs 3 är 14 februari.
Mer info finns på expeditionen

Aktivitet

Plats

Romme

Se särskilt PM

Badminton

Enskede Rackethall

10.00,11.00, 12.00

Squash
Pingis

Enskede Rackethall
Enskede Rackethall

10.00,11.00, 12.00
10.00,11.00, 12.00

Power Hour
Capoeira
Zumba

Skolan övre hallen
Skolan nedre hallen
Skolan övre hallen

10.00
12.00
12.00

Boxning

Narva Boxningsklubb 10.00, 12.00

Simning

Eriksdalsbadet

10.00,11.00, 12.00

Skridsko

Zinken

11.30

Klättring

Klättercentret
09.15, 11.00
Danderyds
Curlinghall
12.00
Skolan nedre hallen
Innefotbollsturnering 10.00

Curling
Futsal

Tid

Är du tjej och har missat att
bli vaccinerad med Gardasil?

/Mvh Målsmännens Förening på Södra Latin

Du har nu möjlighet att få dina vaccinationer på skolan.
Gardasil är ett vaccin avsett att skydda mot sjukdomar
orsakade av humant papillomvirus.
Ett vårtvirus som innefattar cellförändringar som är
förstadier till cancer i de kvinnliga könsorganen.

Vecka 3

Om du vill få mera information eller bli vaccinerad hör av dig
till Cajsa skolsköterska

VÄLKOMNA IN MED ANMÄLAN!

Öppet hus onsdag 18 januari kl 17:00-20:00
Åk 9-elever får tillfälle att komma till Södra Latin och möta
lärare och elever från alla våra program

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

Matsedel v.3
Måndag 16 januari
Korvstroganoff serveras med ekologiskt ris
Rotfruksstroganoff serveras med ekologiskt ris

Tisdag 17 januari
Pasta Carbonara på bacon, grädde och ekologisk spaghetti
Pasta Arrabiata med brytbönor och ekologisk spaghetti

Onsdag 18 januari
Chili con carne serveras med ekologiskt ris och gräddfil
Chili sin carne serveras med ekologiskt ris och gräddfil

Torsdag 19 januari
Klassisk fiskgratäng med dillsås serveras med hemlagat
potatismos
Grönsaksgratäng med dill serveras med hemlagat potatismos

Fredag 20 januari
Helstekt fläskkotlett serveras med ugnsrostad potatis och
hemslagen chilibearnaise
Fylld paprika serveras med ugnsrostad potatis och hemslagen
chilibearnaise
Kurator informerar
Marco Linells stipendiefond är nu sökbar. Sista
ansökningsdatum är den 15 februari.
Marco Linells stipendiefond är behovsprövad, vilket betyder
att stipendier kan ges till de elever vars familj befinner sig i
en svår ekonomisk situation.
Exempel på förhållanden som sorterar under begreppet
”svår ekonomisk situation” är






Ensamförsörjande förälder med låga inkomster
Arbetslöshet
Sjukdom
Behov av försörjningsstöd från socialtjänsten
Andra liknande förhållanden

Har du funderingar om livet
och vardagen?
Som du kanske inte vill prata med någon i din närhet om?
Blivande psykologer från Stockholms Universitet kommer till
Södra latin och erbjuder en samtalskontakt.
Gymnasieåren är en period i livet då man funderar över
massor av både stora och små frågor. Man är på väg att bli
vuxen och känner sig kanske lite vilsen i allt det nya som
väntar i form av krav, ansvar och relationer. Tanken med
samtalen är att få prata om aktuella frågor med en
utomstående och kanske få hjälp med nya perspektiv.
Självklart råder tystnadsplikt, så det du tar upp i dina samtal
går inte vidare till någon på skolan eller någon i familjen.
För att få ut det mesta möjliga av samtalen är det bra att
ställa in sig på att ses en gång i veckan under hela terminen
(10 samtal). Psykologstudenten kommer till din skola på
torsdagar och ni kommer överens om en tid som passar er
båda.
Ta kontakt med Cajsa skolsköterska om du är intresserad
begränsat antal platser.

(gungar det till kan det vara bra med stöd…)

Skriv en egenhändigt formulerad ansökan, där du kort
beskriver dig själv och din familjs ekonomiska situation.
Till ansökan måste giltigt besked om slutlig skatt
(slutskattsedel) för föräldrarna bifogas. Namn, klass, adress,
bank med kontonummer och clearing nummer samt
telefonnummer. Ansökan lämnas till Lars Grevald, kurator.
Min postlåda finns dels i A-huset, utanför expeditionen samt
utanför mitt rum i C-huset.
Undrar du över något eller vill ha hjälp med din ansökan, så
kan du ringa (08-508 408 28), maila eller titta förbi. Jag sitter
i C-huset (C2), en trappa upp.
Hälsningar Lars Grevald

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

International Philosophy
Olympiad 2017
Är det möjligt att tävla i filosofi? Det har man gjort i mer än
20 år i International Philosophy Olympiad (IPO). 2017 är det
25-års jubileum! Varje år samlar olympiaden
filosofistudenter från över 40 deltagarländer från alla
kontinenter. Tävlingsdeltagarna är i gymnasieålder och
skriver en filosofisk essä utifrån ett citat. Men det är inte
tävlingen som är huvudsyftet. Essäskrivningen är fyra timmar
lång och evenemanget pågår i ytterligare fyra dagar med
föreläsningar, seminarier, workshops och utflykter och
spännande möten med människor från hela världen. IPO är
framför allt en manifestation av filosofiämnet och av
gemenskapen mellan människor oavsett kultur.

Den svenska nationella uttagningen
Filosofilärarnas förening Sophia arrangerar Sveriges
nationella uttagning till IPO. Liksom i IPO skriver eleverna en
filosofisk essä utifrån ett citat. Instruktioner och bedömning
ansvarar Sophia för, men essäskrivningen organiserar skolan
lokalt för de elever på skolan som anmält intresse att delta.

Information
Den nationella uttagningen
När? v. 50 2016 alternativt v.3 2017. Skolan uppger ett
önskat datum på någon av de nämnda veckorna.
Var? På den enskilda skolan.
Hur? Essäskrivning 2-4 h. Instruktioner mejlas på morgonen
den planerade dagen. Direkt efter skrivningen skickas
essäerna till Sophia per mejl.
Bedömning? Sophias styrelse bedömer essäerna med
samma kriterier som i IPO. Två elever utses.
Anmälan: Anmäl din skola till den nationella uttagningen på
mejladressen: Filosofilararna@gmail.com.
International Philosophy Olympiad
När? 25–28 maj 2017.
Var? Rotterdam i Nederländerna
Hur? Sophia organiserar resan och följer med och ansvarar
för eleverna under IPO.
Finansiering? Kost och logi bekostar IPO-organisationen.
Resa bekostar skolan/eleven.
Länk till Sophias webbplats: www.filosofilararna.se
Övriga länkar: www.philosophy-olympiad.org | www.fisp.org
| http://ipo2017.nl |

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

