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§ 10
Att göra Stockholms stad till pilotkommun för införandet av
treterminssystem, motion (2016:38)
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-260/2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
Reservation
Vice ordföranden Andréa Ström m.fl. (M) reserverar sig mot
nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag som redovisas
nedan.
Ersättaryttrande
Ersättaren Sofia Modigh (KD) hänvisar till Moderaternas förslag till
beslut.
Ärendet
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.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18
augusti 2016.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag. Vice ordföranden Andréa Ström m.fl. (M) föreslår att
nämnden beslutar följande:
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1.
2.

Att tillstyrka motionen.
Att därutöver anföra

Stockholms skolor har, likt många andra kommuner i Sverige,
sjunkande skolresultat. Även i internationella jämförelser tappar
svenska elever i förhållande till många andra länder. Samtidigt så
har
svenska
barn
och
ungdomar
betydligt
färre
undervisningstimmar än de allra flesta länder vilket sannolik är en
stor förklaring till de försämrade resultaten, inte minst i en
internationell jämförelse. Politiken bör därför se till att utöka
undervisningstiden för eleverna som ett sätt att stärka
kunskapsresultaten och att övergå till ett treterminssystem är ett bra
sätt att öka undervisningstiden och samtidigt införa ett
terminssystem som mer motsvarar den verklighet som vi lever i
idag.
Förutom att undervisningstiden behöver utökas för att stärka
kunskaperna så är det nuvarande terminssystemet grundat i en tid
när verkligheten såg annorlunda ut och är anpassat efter
bondesamhället. Idag innebär 10 veckors sommarlov ett stort pussel
för många barnfamiljer då de allra flesta föräldrar endast har fem
veckors semester. Det är viktigt att ha en terminsindelning som är
mer modern och som möter familjers verklighet.
Enligt forskning så gynnar treterminssystem i första hand elever
med socioekonomiskt svaga elever. Socioekonomiskt starka elever
har ofta föräldrar som uppmuntrar läsning och fortsatt lärande även
under loven medan barntill socioekonomiskt svaga föräldrar, ofta
med bristande utbildningsbakgrund, inte har samma stöd som de
behöver hemifrån. Därmed blir skolan en viktig faktor för att
kompensera för detta, och i det fallet gynnas socioekonomiskt svaga
elever av kortare lov och mer undervisningstid. Idag råder det stora
skillnader mellan skolorna i Stockholms stad och där skolor i
socioekonomiskt svaga skolor generellt har sämre resultat än skolor
i socioekonomiskt starka områden, att införa treterminssystem i
Stockholms skolor borde således bli ett viktigt verktyg i minska
skillnaderna.
Att införa ett treterminssystem är en stor förändring och det är
därför bra om det genomförs som ett mindre pilotprojekt till att
börja med. Givet Stockholms utmaningar och de stora skillnaderna
mellan skolor så är Stockholms stad en bra kommun att genomföra
ett pilotförsök för treterminssystem och motionen bör därför
tillstyrkas.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.

