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Larv-Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Kvänum föräldraförening Sandra Stridh 

Västra Park föräldraförening Ingela Stigson 

Torsgårdens förskola Jonas Birgersson 

Vedum föräldraförening Fredrik Oskarsson 

  

Sekreterare Per Kärnblad 

 

 

 

Carl-Uno Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna! 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga anmärkningar fanns för det föregående mötesprotokollet. 

Information om gymnasiet 

Den nuvarande rektorn på Lagmansgymnasiet, Mats Johnsson, är för tillfället 
sjukskriven och detta beräknas vara under en längre period. På grund av 
sjukskrivningen annonseras det efter en ny rektor på gymnasiet och denna 
annons löper ut 2016-06-10. Vid sammanträdet fanns det 8 ansökningar till 
tjänsten och samtliga av dessa var behöriga. 

Omvalsperioden till gymnasiet är över nu och det blev få förändringar sett till 
första valperioden. Det minskade med en elev och fick från 76 ansökningar till 
75 ansökningar. Värt att notera är att det är ett lågt elevantal detta år, inte bara i 
Vara utan i hela regionen. 
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Trots att ansökningsantalet kan ses som lågt är Lagmansgymnasiet inte tomt. 
Snarare tvärt om. På grund av detta måste delar av Campus Lidköping, som 
tidigare fanns helt och håller på Lagmansgymnasiet, flytta till nya lokaler på 
Vårdcentralen. 

När det gäller SYV-situationen finns det i dagsläget en SYV i Vara kommun; 
Sofia Holm. Sofia har hand om gymnasiet, högstadiet och det kommunala 
aktivitetsansvaret. Det anses vara för mycket ansvar för en enda tjänst och 
därför finns det planer på att annonsera efter ytterligare en SYV. Tanken är att 
tjänsten kan delas upp dels för grundskolan och för gymnasiet/det kommunala 
aktivitetsansvaret. De två SYV:arna kommer även att kunna arbete väl i ett 
team. 

Föräldrarådsrepresentanterna undrar kring hur det kommer att bli med den 
fristående gymnasieskolan Academy of Music and Business (AMB). Svaret från 
förvaltningen är att Skolverket har gett sitt godkännande till att AMB kan 
bedriva riksrekryterande utbildning men att Skolinspektionen fortfarande 
måste ge sitt godkännande. Det finns en förhoppning om att Skolinspektionen 
kommer att godkänna AMB men att det är bäst att avvakta tills beslutet 
kommer. En stor förhoppning från förvaltningens sida är att 
Lagmansgymnasiet och AMB ska kunna samarbeta, bland annat lärarmässigt. 

Rekryteringar 

Förutom den redan nämnda annonsen efter rektor på Lagmansgymnasiet och 
potentiell annons om SYV finns det även ute en annons för rektor på 
Alléskolan. Detta efter att nuvarande rektor, Jytte Rixman, valt att avsluta sin 
tjänst. Båda annonserna för rektorstjänsterna går ut 2016-06-10 och båda hade 
vid mötets tidpunkt cirka 8 sökande var. Sett till Vara kommuns storlek anses 
det vara många ansökningar och fler ansökningar beräknas innan annonsen går 
ut. 

Det har rekryterats en ny rektor till Nästegårdsskolan; Sylvia Lind. Sylvia 
kommer att tillträda den 8 augusti. Hon var tidigare programansvarig på 
Västerhöjdsgymnasiet i Skövde kommun och har en bakgrund som 
matte/NO-lärare. 

Utanför bildningsförvaltningen har det anställts en ny HR-chef i kommunen; 
Nina Persson.  

Föräldrarådsrepresentanterna anser att det bör ske en satsning på Alléskolan 
eftersom det har varit en stor omsättning på personalen där. På 3 år ska 17 
lärare och 3 rektorer ha avslutat sina tjänster. Detta är inte bra för skolan och 
dess elever. Svaret från förvaltningen är att det är svårt att stoppa och att det 
inte är ovanligt med en stor omsättning av personal i skolorna, speciellt idag. 

En generell satsning för att behålla personalen kan vara att öka lönerna. Det 
har nyligen gjorts en satsning i kommunen för att öka bland annat lärares löner. 
Men samtidigt kan inte kommunen helt vika sig för lönekraven utan varje lön 
måste bedömas över vad som är rimligt.  

Men det behöver även göras andra saker för att locka och behålla personal. 
Förvaltningen kommer att tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka vilka 
åtgärder som kan göras. Ett exempel skulle kunna vara att erbjuda fortbildning 
för lärare, exempelvis genom att de läser in extra behörigheter. Det anses vara 
viktigt att satsa på de som vill stanna i Vara kommun, inte bara genom lönen. 
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Skolorganisationsutredning 

Skolorganisationsutredningen för Tråvad-Larv har börjat nu. Lokalutredaren 
har haft en första avstämning i bildningsnämndens arbetsutskott och där 
pratades om det uppdrag som lokalutredaren har samt hur långt hon kommit.  

Det första som undersökts är för- och nackdelar med åldersintegrerad 
undervisning. Denna fråga har lokalutredaren börjat undersöka och 
forskningen visade på att det främst finns nackdelar med åldersintegrerad 
undervisning, speciellt för de mest utsatta eleverna. Det finns exempel på där 
det har lyckats, men då krävs det väldigt mycket av personalen och 
organisationen.  

Den andra frågan som ska undersökas är vad som krävs för att bedriva 
undervisning i Tråvad-Larv. 

Som tredje fråga finns konsekvenserna av att lägga ner en eller båda skolorna. 
Här efterfrågar föräldrarådsrepresentanterna ett större perspektiv på 
konsekvenserna, sett till hela orten.  

Larv-Tråvads föräldraförening uppger att lokalutredaren besökt dem. Men de 
skulle gärna också vilja presentera en egen rapport för arbetsutskottet sett till 
den nuvarande lokalutredningen. 

Övrigt 

Skolinspektion 

Skolinspektionen har en allmän granskning av kommunernas skolor vart tredje 
år. Under våren har det skett en inspektion på Vedums skola, grundsärskolan 
samt en på huvudmannanivå sett till hela bildningsförvaltningen. I 
inspektionen har rektorer, elevhälsa och politiker intervjuats. 

Förvaltningen och ordföranden ska få en återkoppling på resultatet 2016-06-09 
men problemen som de vet uppmärksammats är brister i dokumentationen i 
vissa fall. Mer information om resultatet kommer att ges på nästa Dialogforum. 

Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket har varit på många av skolenheterna för att undersöka 
arbetsmiljön. De kommer att besöka Vara kommun för en återföring av 
inspektionen under nästkommande vecka efter mötet. 

IT-satsningen 

Hannes Berggren, IKT-strateg & utvecklingsledare, har kommit igång med IT-
satsningen igen efter att det legat lite på is under hans tid som tf. bildningschef. 
Just nu fortsätter 1-1 satsningen med iPads till årskurs 1-3. I förskoleklass 
kommer det att bli en 1-5 satsning med en iPad till 5 barn. 

IST-hypernet 

Förskolan och fritids ska börja med med IST-hypernet inför höstterminen. Här 
kommer föräldrarna till barnen själva att kunna göra schemaändringar, lägga in 
inkomstuppgifter, ansöka om plats, etc. 

Skolgården i Kvänum 

Föräldrarådsrepresentanterna undrar kring konstverket Livets Flöde på 
Kvänums skolgård. Det anses att denna inte passar in med resten av 
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skolgården som har blivit väldigt eftersatt. Det uppstår frågor om vad projektet 
har kostat och om resten av skolgården kommer att bli upprustad. 

Förvaltningen har fått i uppgift att den nya fastighetschefen har upprättat en 
underhållsplan för Nästegårdsskolan och dess omfattande behov har noterats. 
I den nya budgeten har medel gått till renovering och förhoppningen är att 
detta kommer kunna användas bland annat till Nästegårdsskolan. I dagsläget 
finns ingen tidsplan, men planeringen har kommit långt. Sen har tekniska 
förvaltningen väldigt mycket att göra just nu och det kan alltid komma andra 
akuta saker som stör arbetet. 

Gällande kostnaden är det inget som förvaltningen eller arbetsutskottet vet på 
rak arm. Det som kan konstateras är att det har blivit vissa misstag under den 
politiska gången för projektet, där bildningsnämnden uppfattats som mer 
inblandade än de egentligen varit. 

Ombyggnationen just nu 

Ombyggnationen av Torsgårdsskolan fortsätter och det planerade 
inflyttningsdatumet är hösten 2018. Inför projektet fanns det olika besked om 
hur lång tid ombyggnationen skulle ta vilket har varit problematiskt. 

På arbetsutskottet samma dag beslutades att ge tekniska förvaltningen i 
uppdrag att lösa eventuell platsbrist kortsiktigt på kommunens skol- och 
förskolelokaler innan inflyttning kan ske i Torsgårdsskolan. 

De gemensamma NO-salarna på Lagmansgymnasiet beräknas vara klara till 
hösten 2016, men det går inte att svara på redan nu om det kommer ske i 
samband med terminsstart eller senare under terminen. 

 

Carl-Uno Olsson tackade alla som kunde närvara och avslutade mötet. 

 

    Per Kärnblad 

    Sekreterare 

 


