Motions arbetsnummer 30 (tidigare nr 27)
Motion nr X (slutligt nr i utskottshantering)

SULF/Södertörns högskola

Motion till SULF:s kongress 2018

Motion angående terminstider och periodindelningar
I SUHF:s rekommendationer för att underlätta studenters rörlighet mellan olika
lärosäten i Sverige (2008 12 04 Dnr 08/025) står det
En hösttermin bör, när inte särskilda skäl föranleder annat, påbörjas den
måndag som infaller mellan 28 augusti och 3 september och pågå i 20
veckor. Påföljande vårtermin bör påbörjas den måndag som infaller 20
veckor efter höstterminens början och pågå i 20 veckor. Samråd om
brytpunkter för kursmoduler inom terminens ram bör fortlöpande ske dels
inom lärosätet, dels mellan lärosäten.
De lärosäten som följt rekommendationerna har under de senaste åren upplevt att
terminerna börjar sent på hösten och har fått 7,5hp läsperioder som inte längre är 5
hela veckor. För perioden 2017 – 2019 redovisas terminsindelningen i tabell 1.
Implementeringen av
Tabell 1. Terminsindelning enligt SUHFs rekommendationer
SUHF:s
för 2017 – 2019.
rekommendationer
År
Termin Startdatum (vecka)
Slutdatum (vecka)
skapar omfattande
arbetsmiljöproblem
2017
HT
28/8 (35)
14/1 (2)
både för lärare och
2017
VT
15/1 (3)
3/6 (22)
studenter. Ett exempel
på hur en normal
2018
HT
3/9 (36)
20/1 (3)
hösttermin ser ut efter
2018
VT
21/1 (4)
9/1 (23)
terminsreformen 2008
är höstterminen 2017.
2019
HT
2/9 (36)
19/1 (3)
Den började
2019
VT
20/1 (4)
7/6 (23)
måndagen den 28/8
och slutade söndagen
den 14/1 2018. Mellan dessa datum fanns 97 arbetsdagar inräknat dagarna mellan jul
och nyår samt trettondagsafton. Om vi räknar bort de tre mellandagarna blev det 94
arbetsdagar. 94 arbetsdagar är knappt 19 veckor, vilket innebär att det saknas en
vecka för att få ut 4 läsperioder om 5 veckor per period. Detta löstes genom att lägga
vissa periodskiften mitt i en vecka. Längden på de enskilda perioderna ht17 var: period
1 = 23 dagar, 2 = 24 dagar, 3 = 23 dagar och 4 = 27(24) dagar. Period 1 slutade på en
onsdag; period 2 började nästföljande torsdag och slutade på en tisdag; period 3
började på en onsdag och slutade på en fredag; period 4 började en måndag och
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slutade en fredag. För att period 4 skulle få ut 25 arbetsdagar var vi tvungna att
schemalägga två mellandagar.
Vi ser detta som ett stort pedagogiskt problem med väsentligt försämrade
arbetsmiljöförhållanden både för lärare och för studenter. Läsperioder med skiften mitt i
veckor leder till ökad stress, och komprimeringen av både undervisningen och
examinationerna riskerar att allvarligt inverka negativt på kvalitén på många kurser och
i förlängningen hela utbildningar. Längden på såväl höstterminen som vårterminen bör
vara sådan att alla perioder spänner över fem veckor och att det alltid är minst en helg
mellan kurserna. Vi anser att det är viktigare med 5 hela veckor än om det av
kalenderskäl finns röda dagar under någon av kursens veckor.

SULF/Södertörn hemställer därför
•
•

att verka för att höstterminen påbörjas en vecka tidigare.
att verka för att terminens fyra läsperioder alltid är fem hela veckor.
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