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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat motion (2016:38) av Anna König
Jerlemyr och Cecilia Brinck (båda M) om att göra Stockholm stad
till pilotkommun för införandet av ett treterminssystem till
socialnämnden för yttrande. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ska besluta att hemställa hos regeringen att
Stockholms stad ska bli en pilotkommun för införandet av ett
treterminssystem. Förvaltningen framför att om
organisationsförändringar ska genomföras i skolan bör
konsekvenserna ingående utredas innan. Om ett nytt system införs
endast i Stockholms stad är det till exempel viktigt att klarlägga hur
kompatibelt ett treterminssystem skulle vara i förhållande till resten
av landet, vad det innebär för elever som flyttar och när eleverna
sedan ska söka vidare till högre utbildningar. Det behöver även ses
över vilka resurser som krävs för att göra en sådan förändring,
exempelvis i kostnader för ökad lärartid när antalet skoldagar ökar.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlämnat motion (2016:38) av Anna König
Jerlemyr och Cecilia Brinck (båda M) om att göra Stockholm stad
till pilotkommun för införandet av ett treterminssystem till
socialnämnden för yttrande. Ärendet har också skickats för yttrande
till stadsdelsnämnderna Bromma och Skarpnäck samt till
utbildningsnämnden, idrottsnämnden, arbetsmarknadsnämnden,
stadsledningskontoret, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.
Remisstiden sträcker sig till den 26 september 2016.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 14
september. Rådet för funktionshinderfrågor har haft möjlighet att
behandla ärendet den 15 september.
Ärendet
Motionärerna beskriver att det i Stockholms skolor idag finns stora
utmaningar, inte minst när det gäller föräldrars inkomster, vilket
också påverkar likvärdigheten mellan skolorna. Samtidigt finns det
även en stor utmaning i att höja kunskapsnivåerna generellt.
I motionen framhålls att dagens skolsystem med två terminer och ett
långt sommarlov däremellan är anpassat efter en tid då många
elever hjälpte till hemma. Idag ser samhället annorlunda ut
samtidigt som det finns all anledning att, i syfte att öka
kunskapsnivåerna, öka antalet undervisningstimmar.
Motionärerna anser att fler bör få chansen att utnyttja sommaren till
att komma ikapp i sin utbildning eller lägga tid på att lära sig mer
och utvecklas snabbare. Idag finns treterminssystem i länder som
Storbritannien, Frankrike, Portugal och Japan och Sverige bör
inhämta erfarenheter från dessa länder. Möjligheterna till ett
införande i den svenska skolan bör ses över. De utmaningar som
Stockholms stad står inför med stora kunskapsskillnader mellan
skolor samt i föräldrars inkomster gör Stockholm till en bra
kommun att få bli försökskommun när ett pilotprojekt för
treterminssystem i skolan ska testas.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar:
1. Att hemställa hos regeringen att Stockholms stad ska bli en
pilotkommun för införandet av ett treterminssystem.
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Förvaltningens synpunkter
Om ytterligare omfattande organisationsförändringar ska
genomföras i skolan bör konsekvenserna ingående utredas innan.
Om ett nytt system införs endast i Stockholms stad är det till
exempel viktigt att klarlägga hur kompatibelt ett treterminssystem
skulle vara i förhållande till resten av landet, vad det innebär för
elever som flyttar och när eleverna sedan ska söka vidare till högre
utbildningar. Det behöver även ses över vilka resurser som krävs för
att göra en sådan förändring, exempelvis i kostnader för ökad
lärartid när antalet skoldagar ökar.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden hänvisar till detta
tjänsteutlåtande som svar på motionen.
Bilaga
Motion (2016:38) av Anna König Jerlemyr och Cecilia Brinck
(båda M) om att göra Stockholm stad till pilotkommun för
införandet av ett treterminssystem till socialnämnden för yttrande
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