HEJ SÖDRA LATINARE!!!
Här kommer en liten rapport om vad som händer i vår förening.
Måndagen den 4 mars hade vi en medlemsträff med efterföljande extra
årsmöte i skolans aula. 38 medlemmar anmälde sig till mötet.
Minnesanteckningar och protokoll finns på föreningens hemsida fsl.nu inom
kort. Här följer ett kort sammandrag:
Träffen inleddes med att nuvarande rektor för naturvetenskapliga programmet
och språkintroduktionen Ewa Wallin berättade och svarade på frågor om hur
skolan fungerar idag. Det finns för närvarande tre rektorstjänster på skolan
men man kommer antagligen att återgå till en rektor för Södra Latins
gymnasium.
Hon berättade bland annat om ämnesbetygen, som blev kursbetyg men som
snart antagligen blir ämnesbetyg igen. Andan är bra och söktrycket till skolan
stort. Hon bekräftade också att våra priser för bästa elevprestation på de olika
programmen blivit en stor framgång med nästan hundra föreslagna pristagare.
Vi som var med på julavslutningen då priserna delades ut i aulan kan också
intyga att de mottogs med stor entusiasm av eleverna.
Antalet elever uppgår till 1 150 och antalet lärare till c:a 100, varav flera på
deltid.
Efter att Ewa avtackats med stora applåder och FSL:s nål lämnades ordet till
Staffan Ström, som också är hedersmedlem i FSL.
Staffan var rektor för skolan under 14 år, 1992–2006. Han berättade bl.a. om
evakueringen av skolan till Nya Elementar under renoveringen 1995-96.
Elevaktiviteten var hög men det var inget klotter, däremot många affischer som
sattes upp.
Kursbetygen och kommunaliseringen var problematiska.
Även Staffan avtackades med stora applåder och belönades med FSL:s nål trots
att han redan har hedersmedlemsmärket.

Det extra årsmötet handlade bl.a. om stadgeändringar. Viktigast är förslaget att
ändra räkenskapsåret till kalenderår och att förlägga årsmötet till våren istället
för hösten. Detta togs enhälligt i en första läsning och kommer upp igen på
årsmötet som kommer att äga rum fredagen den 15 november i enlighet med
de gamla stadgarna. Detta möte kommer att äga rum i aulan med efterföljande
supé på närbelägen lokal.
Därefter följde en livlig diskussion om föreningens framtid där flera förslag
framfördes. Det var stor uppslutning kring förslaget från skolledningen att FSL:s
medlemmar kan medverka på skolans Alumnidagar under oktober och där
berätta och svara på frågor från elever om sitt yrkesliv. Det var sex närvarande
medlemmar som på stående fot anmälde sin önskan att delta. Kan DU tänka dig
att dela med dig av dina erfarenheter från ditt yrkesliv så tveka inte utan anmäl
ditt intresse genom ett mejl till lars@fagerstedt.se. Självklart skall vi fortsätta
med elevpriserna som blivit en stor framgång.
Vi behöver också förstärka såväl styrelsen som valberedningen, i vilka det
saknas en person. Tveka inte om DU kan tänka dig att delta, se mejladressen
ovan.
HAR DU GLÖMT ATT BETALA DIN ÅRSAVGIFT TILL FSL? BETALA DÅ 200 KR TILL
FSL:S PLUSGIRO 5 36 71- 4!!!
Hoppas vi ses på kommande arrangemang! Ta gärna med dig en klasskamrat
som fortfarande vandrar i mörkret!
Lars Fagerstedt
Ordförande , FSL

PS
Visste du att karriären för vår hedersmedlem Nicolaj Gedda nästan var över
innan den ens börjat p.g.a. ett allvarligt bråk på skolgården i mitten av 30-talet?
DS

