Aktuellt

Vecka
42
2017

INFORMATIONBREV FÖR ELEVER OCH PERSONAL

Kalendarium
Vecka 42, Da: Prod.vecka åk1, redo.fre
Må 16
Ti 17

kl 18

Allkonsert

On 18

kl 13-15

Genrep vissa ES-elever inför
Per Angerdag.
ES-Bild, åk1-3 temadag
heldag.

To 19

kl 13.30-14.30

Per Angerdagen ceremoni
aulan
Kam.musik konsert
Tranströmer

kl 18.30
Fr 20

Vecka 43 CSN vecka
Mån-Ons MU blockdagar
Må 23

kl 17-18.30

Berklee College Inf. Session
A429

Ti 24

kl 15-18

Konsert ”Rum för musik”
Aula

On 25

kl 15-16.45
kl 15-18

MA1B (förl.tid 17.30)
Konsert ”Rum för musik”
Aulan

To 26

kl 9-16

SA15C-D; MU17A; ES15A
Kyrkogångs-dagen (rel)

Fr 27

1. Deltagande
Sammanlagt ca 640 elever. Ca 80 personer är inbjudna av
FLH till prisutdelningen. Lektioner för berörda klasser slutar
kl 13:00.
Deltagande klasser vid prisutdelningsceremonin i aulan 201710-19 kl 13:30-14:30
HUåk1+2, SAåk1-3, NAåk1, MUåk3, ESåk1, IA och SI.
HU17A
SA17B
SA16E
NA17A
MU15A
ES17A
SI samt IA

HU16A
SA17C
SA15C
NA17B
MU15B
ES17B

HU16B
SA16C
SA15D
NA17C

SA16D
SA15E

Matsedel v. 42
Måndag 16 oktober
Köttbullar serveras med kokt potatis, brunsås och lingon
Sojabullar serveras med kokt potatis, brunsås och lingonsylt

Tisdag 17 oktober

Skräpigt
På programråden har eleverna påpekat att det är väldigt
skräpigt i skolan.
Uppmanar alla att värna om vår gemensamma inomhusmiljö.
Blir så mycket trevligare då!

Köttfärsröra med spiskummin paprika och majs serveras med
pasta
Majs och böngryta serveras med pasta

Onsdag 18 oktober

Tempura fisk serveras med rostad potatis och tartarsås
Broccolibiff med picklad rödlök, tartarsås och kokt potatis

Torsdag 19 oktober

Utställning
ES-BILD åk 2 har gjort klart sin första bilduppgift. ”HUS HUS
HUS HUS”
Se den och hitta alla hus i mönster, modeller och avbildat
som är gömda i deras bilder.
//Ove Larsson och ES16B

Temadag bild

Viktig information inför
utdelningen av Per Angerpriset 2017-10-19 kl 13:3014:30 i aulan.

v 42, onsdag 18/10
Årets första heldag med BILD för alla åk. ES-Bildelever.
Samling i Tranströmersalen kl 9.00. (obl. närv.)
Workshop, föreläsning, film och utställning!!!
Välkomna! //Bildlärarna

Gulaschsoppa serveras med mjukt bröd och ost
Gulaschsoppa på sojafärs serveras med mjukt bröd och ost

Fredag 20 oktober

Tunnbrödsrulle med potatismos och wienerkorv serveras
med grillgurka
Tunnbrödsrulle med potatismos och sojakorv serveras med
grillgurka

Vill Du skriva något i Aktuellt? Maila ditt bidrag till Anu Kyngäs,
Funktion.exp.son@stockholm.se Manusstopp: Onsdag kl:12.00

Dofter

MU15A
ES17A
SI samt IA

Vi har flera elever som är allergiska mot olika dofter och
parfym.
Undvik doftande produkter när du ska till skolan.
Något annat som lukar riktigt illa är tobak.
Tänk på skolans astmatiker och allergiker

3. Förberedelser
Som förberedelse inför prisutdelningsceremonin och enligt
avtalet med Forum för levande historia (FLH) ska vi
genomföra följande:

Rökning är förbjuden inom skolans område!
Cajsa skolsköterska



Halv temadag (schemabrytande) om Per Anger hålls v 41
onsdag 11/10 kl 8:00-12:00 SA17 A,B,C.



http://www.levandehistoria.se/film/en-film-om-anger




Kursledare: Petra Bogdon, kurator och Ulrika Paléus,
kurator.

wallenbergs-skugga?theme=57
( speltid 17 min) I nödfall om det inte går kan den visas på
lektion i Historia eller Samhälls- kunskap. Om tid finns kan
man med fördel även se filmen om pristagare för 2015.
http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/manskligarattigheter/anger- priset/pristagare/2015-islena-reyrodriguez (speltid 8 min)
Elever i åk 3, som läser Internationella relationer, ska under
lektioner i historia eller samhällskunskap förbereda ca 7

Kursen består av 8 träffar där följande teman kommer att tas
upp; ”knepig hjärna” ”social hjärna”, vad är medkänsla,
känslor, att utveckla medkänsla, skam, självkritik. Innehållet
baseras på kunskap från Compassion fokusera terapi (CFT).
När: Torsdagar klockan 17.00- 19.00 med start den 28
oktober 2017.
Var: Stockholms skolors ungdomsmottagning på
Observatoriegatan 20.
Hur: Gruppstorleken är begränsad till 10-12 personer.
Innehållet är en blandning av teori och praktiska övningar.
Kursen vänder sig till dig som är 16-22 år. Deltagandet är
gratis och vi bjuder på fika. Anmäl ditt intresse via mail
(skum@stockholm.se) eller receptionen på tel: 08-508
32 740, tala in namn, telefonnummer och e-postadress.

Alla elever ska se Per-Anger-filmen före

19/10. Filmen är avsedd att visas förslagsvis på kontaktlärartid:

Grupp i Självmedkänsla
För att utveckla ett
medkännande jag som kan möta
skam, självkritik och social
jämförelse.

MU15B
ES17B

frågor, som ska ställas av eleverna till pristagaren under
samtalsdelen av ceremonin.
4.

Anvisningar för kontaktlärare/undervisande lärare inför och
under prisutdelningsdagen
Att ta närvaro inför ceremonin då det är obligatorisk närvaro
som gäller:



Kontaktlärarna eller undervisande lärare lektionen före
insläpp i aulan kommer ta närvaron i klasserna omedelbart
innan man tar plats i aulan. Förväntan är att
kontaklärare/alternativ undervisande lärare är med klassen
under prisutdelningsceremonin.
Information till eleverna som är viktig:



Lämna ytterkläderna i förvaringsskåpen! Ytterkläder får inte
tas med in i aulan.



Insläppet i aulan börjar kl 13:10. Dörrarna stängs kl 13:25.
Inget in- eller utsläpp senare under ceremonin p g a
filminspelning.


2. Deltagande
Sammanlagt ca 640 elever. Ca 80 personer är inbjudna av
FLH till prisutdelningen. Lektioner för berörda klasser slutar 
kl 13:00.
Deltagande klasser vid prisutdelningsceremonin i aulan 201710-19 kl 13:30-14:30
HUåk1+2, SAåk1-3, NAåk1, MUåk3, ESåk1, IA och SI.
HU17A
SA17B
SA16E
NA17A

HU16A
SA17C
SA15C
NA17B

HU16B
SA16C
SA15D
NA17C

Stå upp när pristagaren kommer upp på scenen och i slutet
vid avtackningen!
Observera att vissa platser i aulan är reserverade för FLH:s
gäster!
Mobiler och SmartPhones ska vara avstängda under
ceremonin.
Vi ser fram mot en givande ceremoni i samarbete mellan
Södra Latin och Forum för levande historia.

SA16D
SA15E

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

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

