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Dialogforum 

Tid och plats 

Tid: 2017-02-07, kl. 18.00-20.00 

Plats: Sammanträdesrum Mäntsälää, kommunhuset 

Närvarande 

Bildningschef Yvonne Kjell 
Nämndsekreterare Per Kärnblad 
  
Bildningsnämndens arbetsutskott Carl-Uno Olsson (S), ordf. 
 Irené Karlsson (C), 1:e vice ordf. 
 Peter Jonsson (M) 2:e vice ordf. 
Föräldrarådsrepresentanter  
Alléskolan Jessica Lundmark 
Frejgårdens förskola Anna Flink 
Kvänum föräldraförening Karin Velander 
Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson 
Vedum föräldraförening Veronica Pettersson 
Västra Parks föräldraförening Ingela Stigson 
 
Carl-Uno Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna! 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga anmärkningar fanns för det föregående mötesprotokollet. 

Information om gymnasiet 

Den första valperioden till gymnasiet har nu avslutats och det är goda siffror på 
Lagmansgymnasiet efter detta. Totalt har 125 haft Lagmansgymnasiet som sitt 
förstaval i Skaraborg, jämfört med 74 förstavalssökande under föregående år. 

Just nu ser det ut som om samtliga program på Lagmansgymnasiet kommer att 
kunna starta, vilket få gymnasium i Skaraborg klarar. Både teknikprogrammet och 
naturvetenskapsprogrammet kommer att kunna erbjudas, något som inte var möjligt 
föregående år på grund av för få sökande. I år var det exempelvis fler sökande till 
teknikprogrammet än det fanns platser. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att detta endast är resultatet efter första 
valperioden. En omvalsperiod kommer att starta 15 april och hålla på fram till 15 
maj. Vanligtvis brukar Lagmansgymnasiet kunna öka sina ansökningssiffror under 
omvalsperioden och detta är förhoppningen även denna gång. 

Bildningsförvaltningen undersöker just nu om det kommer att gå att utöka antalet 
platser som erbjuds på de programmen med fler sökande än platser. Möjligheten till 
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detta kommer att efterfrågas hos Utbildning Skaraborg, den samverkansgrupp som 
Vara kommun tillhör tillsammans med andra kommuner i Skaraborg. 

En myt som varit vanligt förekommande är att Kvänums-elever kommer att ha 
lättare att ta sig till Lidköpings gymnasieskola snarare än Lagmansgymnasiet. Detta 
har dock kollats upp av rektor på Lagmansgymnasiet som upptäckt att eleven tjänar 
en halvtimme per dag på att studera på Lagmansgymnasiet snarare än att ta sig till 
Lidköping. 

Gällande AMB (Academy of Music and Business) har denna fristående 
gymnasieskola just nu 9 sökande från Skaraborg. I resten av Sverige är 
ansökningsperioden fram till den 15 februari, och då denna skolas utbildning är 
rikstäckande är det troligt att många sökande kommer att komma in från andra delar 
av landet än just Skaraborg. Här har bostäder ordnats genom att skolan har hyrt in 
sig i folkhögskolans lokaler för att ordna boende. En bostadsstrateg har även anställts 
av kommunen för att hjälpa ungdomar skaffa bostad. 

Rekryteringar 

Vid föregående Dialogforum informerades om att 5 tjänster låg ute på annons. 
Samtliga av dessa har nu blivit tillsatta, även om samtliga personer inte har påbörjat 
sin tjänst än. 

På Alléskolan finns det en ny rektor som började 1 februari; Susanne Fransson. Hon 
kommer tidigare från en tjänst i Mariestad som grundskolechef och bor i Lidköping. 
Som biträdande rektor har Therese Nord anställts, som också började 1 februari. 
Therese var tidigare tillförordnad rektor på skolan och var innan det ledarstöd, vilket 
kan jämföras med tjänsten biträdande rektor. 

På Nästegårdsskolan är rektor Sylvia Lind tillbaka på 25 % efter sjukskrivning. Här 
har Per Lund anställts som biträdande rektor och han börjar sin tjänst den 6 mars. 
Per kommer från skolvärlden inom Grästorps kommun med inriktning på barn i 
behov av särskilt stöd. 

På Lagmansgymnasiet har Suzanne Harvey-Schiller anställts som biträdande rektor. 
Hon var tidigare specialpedagog på skolan. 

I Vedum har tidigare förskolechef/rektor Karin Lindqvist-Bankler sagt upp sig och 
avslutade sin tjänst 1 februari. Ny förskolechef/rektor blir Angelica Gustafsson, som 
tidigare var förstelärare i Lidköpings kommun. Hon kommer att börja den 24 april 
om det inte finns möjlighet för henne att avsluta sin tidigare tjänst tidigare. 

I Levene är förskolechef/rektor Frida Skoog sjukskriven och där har Mats Johnsson 
blivit tillförordnad rektor fram till och med juni månad ut. 

Skolutredning för Larv/Tråvad 

Bildningsnämnden har tidigare fått ta del av en förstudie som gjorts av extern 
lokalutredare gällande Larv och Tråvads skolor. Av de presenterade alternativen låg 
samtliga på en kostnadsbild på mellan 75 och 100 miljoner kronor. 

Inget av dessa alternativ sågs som tilltalande och därför gav arbetsutskottet 
förvaltningen i uppdrag att se över vad det skulle kosta att förlänga livslängden i Larv 
och Tråvads skolor på 10 år. Ytterligare ett uppdrag som gavs var att utreda vad 
kostnaden skulle bli för att bygga en ny förskola i Tråvad för att på så sätt möjliggöra 
plats för F-3 på Tråvads skola. 



VARA KOMMUN 2017-02-09 sid 3 (3) 

 
 
 
 

 
 

 
 

Föräldrarådsrepresentant från Larv-Tråvad föräldraförening presenterar ett framtagit 
förslag som föreningen tagit fram. Målet här var att bevara skolorna under 25 års sikt 
genom att behovsanpassa lokaler, renovera och energieffektivisera. Tanken är även 
att skapa en temaskola kring cirkulär ekonomi och IT. I Larv skulle det då skapas en 
3-6 skola med kapacitet för 75 till 100 elever och i Tråvad skulle en F-3 skola skapas 
med kapacitet för mellan 75 till 100 elever. De beräknade kostnaderna för dessa 
projekt är 30 miljoner i Tråvad och 16,5 miljoner i Larv. 

Pågående byggnationer 

Projektet Torsgårdsskolan behandlades på bildningsnämndens senaste arbetsutskott. 
Det har skett en utökning av den beräknande kostnaden, från 42 miljoner till 56 
miljoner. Av ökningen beror 8 miljoner på det rådande marknadsläget. 

Förslaget från bildningsnämndens arbetsutskott är att köra vidare med projektet, 
fastän kostnaden beräknas bli högre än förväntat. Det är viktigt att komma ihåg att 
dessa 14 miljoner mest största trolighet kommer att tas från den gemensamma 
budgeten som finns för upprustning av kommunens skolor inom de närmsta åren.  

Om allt går som det ska är det planerade inflyttningsdatumet för Torsgårdsskolan 
höstterminen 2018. 

Modulerna i Kvänum samt på Alléskolan och Parkskolan är på gång och 
förhoppningen är att dessa ska komma upp i höst 2017. 

Övrigt 

Lärarbehörighet 

Det undras kring hur det ser ut med lärarbehörigheten bland skolorna. Det finns en 
oro för att barnen ska ligga efter i samband med att de börjar på gymnasiet om de har 
haft obehöriga lärare under grundskolan. Samtidigt upplevs det som ett problem att 
barnen har för många lärare i samma ämne på grund av personalomsättning. 

Svaret från ordföranden är att det råder en lärarbrist i hela landet just nu. Samtidigt 
finns det många sökande till lärartjänsterna i Vara, problemet är att det är väldigt hög 
omsättning på nuvarande personal. Det som därför behöver fokuseras på är att se till 
att nuvarande personal stannar. På grund av detta har det skett en särskild 
lärarlönesatsning för att lärare i Vara ska få högre löner. 

 

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

 


