
Motion om att stoppa politikerförslag om treterminssystem på skolor i Malmö Stad 

 

Bakgrund 

Politiker i Malmö har lagt fram ett förslag om att på vissa (?) skolor i Malmö Stad införa 

treterminssystem. Detta för att stävja att en liten grupp barn med annat modersmål, tappar 

kunskaper i svenska under det långa lovuppehåll sommarlovet utgör. Ingen hänsyn tagen till 

att majoriteten av alla barn mår bra av och vill ha en lång ledighet när det är den varmaste och 

ljusaste årstiden och deras föräldrar har längre sammanhängande semester.  

För att kunna pröva detta har kommunen fått söka särskilt tillstånd hos riksdag/regering, 

eftersom det annars inte är tillåtet att genomföra. Det bryter mot centralt arbetstidsavtal som 

finns tecknat för lärare mellan lärarförbunden och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

Majoriteten av Malmö Stads lärare, och lärare i hela landet, är inte intresserade av att arbeta 

på skolor med sådant system. Dagens arbetsbelastning i yrket gör att lärare behöver vara 

lediga en lång period under sommaren, dels av samma anledningar som majoriteten av 

barnen, men framför allt för att kunna återhämta sig. Innan man åtgärdat arbetsbelastningen 

inom läraryrket radikalt är treterminssystem inte möjligt för lärare att mäkta med. Systemet 

kommer slita ut ännu fler lärare och få fler att hoppa av yrket.  

Politikerna har inte heller förstått att det finns ett stort miljöproblem, under årets varma dagar, 

då de flesta av kommunens skolor inte har ventilationssystem som klarar att hantera varmt 

väder. Dessa system bygger på att luft utomhus tas in i ventilationssystemet och sprids i 

lokalerna i skolorna. Det gör att inomhustemperaturen blir den samma som utomhus. 

Luftkonditionering där luft kyls förekommer i princip aldrig i skolor. Detta gör det oerhört 

påfrestande för lärare och elever att vistas i skollokaler under varma dagar. Skulle man 

behöva göra det ännu fler dagar än idag är frågan vilken effekt det skulle få på inlärningen.  

Skulle man politiskt få rätt att driva på för ett genomförande av treterminssystem kommer 

man snabbt tappa anseende och attraktivitet som arbetsgivare och med största sannolikhet 

förlora lärare. Malmö Stad har redan en stor brist på utbildade och legitimerade lärare och inte 

råd att förlora fler. 

Vill man politiskt stoppa att vissa barngrupper inte lär sig svenska ordentligt kan man jobba 

med andra åtgärder för integration av både dessa barn och deras föräldrar som skulle ha bättre 

och fler positiva följder än ett treterminssystem.  

 

*Yrkar att årsmötet ger Lärarförbundet i Malmö i uppdrag att tillsammans med Lärarnas 

Riksförbund och Vision (som numera ska organisera outbildade lärare) stoppa 

treterminssystem i Malmö Stad. 
 


