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Dialogforum 

Tid och plats 

Tid: 2017-11-14, kl. 18.00-19.40 

Plats: Sammanträdesrum Mäntsälää, kommunhuset 

Närvarande 

Bildningschef Yvonne Kjell 

Utredningssekreterare Per Kärnblad 

  

Bildningsnämndens arbetsutskott Carl-Uno Olsson (S), ordf. 

 Iréne Karlsson (C), 1:e vice ordf. 

 Peter Jonsson (M) 2:e vice ordf. 

Föräldrarådsrepresentanter  

Torsgårdens förskola Jonas Birgersson 

Kvänum föräldraförening Sandra Stridh 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Vedum föräldraförening Veronica Pettersson 

Västra Parks föräldraförening Fredrik Borg 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga anmärkningar finns för det föregående mötesprotokollet. 

Pågående lokalfrågor 

Förskolan i centrala Vara 

Behovet av ersättningslokaler för förskolan i centrala Vara har undersökts i och 
med att omställningen av Västra skolan till förskolelokaler har försenats. Det 
bedöms att det kommer att finnas en brist på platser i förskolan i centrala Vara 
från och med nästa år. Men sett till hela kommunen finns det platser 
tillgängliga, exempelvis i Levene eller i Arentorp.  

Sett till kostnaden samt tidsåtgången av att färdigställa eventuella 
ersättningslokaler för förskolan har det beslutats att inga ersättningslokaler 
kommer att erbjudas utan att det kommer att hänvisas till förskoleplats i övriga 
kommunen. 
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Torsgårdsskolan 

Ombyggnationen av Torsgårdsskolan har blivit försenad. Det har tidigare varit 
sagt att inflyttning skulle ske innan höstterminen 2018. Nu kommer 
slutbesiktning att ske vecka 44 under 2018, vilket är mitt i höstterminen. Detta 
gör att inflyttning kommer att ske under början av 2019 då slutgiltig flytt inte 
kan ske samtidigt som det bedrivs studier på skolan. Tanken är att flytten av 
material kommer att ske löpande efter vecka 44 och att personalen inte ska 
behöva stressa. 

Förskolan i Kvänum 

Under hösten 2017 har det varit inflytt i förskolans moduler i Kvänum. En 
projektgrupp har även påbörjat en förstudie för en framtida om- och 
tillbyggnad av förskolan i syfte att få till permanenta lokaler då modulerna 
endast är tillfälliga. 

De nya lokalerna ska anpassas efter Skolverkets rådande rekommendationer 
för hur stora barngrupperna ska vara samt vara dimensionerade efter 140 barn 
i förstudiefasen. Slutgiltigt beslut om hur många barn som förskolan ska byggas 
för tas i och med att bildningsnämnden fattar beslut efter att förberedande 
studier är färdigställda. 

I projektgruppen sitter tjänstemän från kommunen i detta skede, bland annat 
förskolechef. 

Det uppstår en fråga kring varför inte kommunen har egna moduler då det 
används ofta inom kommunens byggnadsprojekt och att det kan bli billigare att 
äga dem själv. Svaret från ordförande och bildningschef är att det inte är 
modulerna i sig som står för den stora kostnaden utan att det är åtgärder för att 
placera samt ta bort dem som främst kostar. 

Skolorna i Larv-Tråvad 

Det har inte skett några förändringar sedan det senaste mötet gällande 
eventuell ombyggnation av skolorna i Larv och Tråvad. Tidigare beslutade 
uppdrag till förvaltningen ligger fortfarande kvar. 

Förskolan i Tråvad 

På förskolan i Tråvad har Anticimex varit ute och mätt luftkvalitén då 
personalen har upplevt att de blir sjuka av att vistas i lokalen. I Anticimex 
rapport har det visats avvikande värden, men detta har varit väldigt små 
avvikelser.  

Det är en av två avdelningar som är påverkade och vid eventuella åtgärder är 
det alltså inte hela förskolan som påverkas. 

Dialogoforum 2018 

Det har beslutats om datum för dialogforum för 2018: 

VT 2018 2018-03-13 2018-05-29 

HT 2018 2018-09-11 2018-11-13 

Precis som under 2017 ligger dialogforum på tisdagar klockan 18 till 20. 
Anledningen till att de ligger på tisdagar är att arbetsutskottet har möte samma 
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dag och för att föräldraföreningarna ska hinna med att få sina åsikter hörda 
innan bildningsnämnden behöver mötena helst ligga på tisdagar. 

Övriga frågor 

Förskolechef/rektor i Vedum 

Bildningschef informerar om att det har anställts en ny förskolechef/rektor i 
Vedum; Fredrik Halvarsson. Han börjar den 20 november 2017. Fredrik 
kommer ursprungligen från Vara men bor just nu i Alingsås. Han har en 
lärarutbildning i grunden och har de senaste åren arbetat på ett 
bemanningsföretag där han hade ett personalansvar. Han har även gått på ett 
förberedande skolledarprogram. 

Nuvarande tillförordnad förskolechef/rektor och utvecklingsledare Åsa Kåryd 
kommer att vara kvar som ett stöd till Fredrik på enheten medan han kommer 
igång. 

Det undras om det finns en biträdande rektor på skolan, men bildningschef 
upplyser om att detta inte är fallet då enheten inte är tillräckligt stor i 
jämförelse med de enheter som har en biträdande rektor. 

Bildningschef meddelar att det finns en diskussion om att förvaltningen ska 
renodla rektorsrollen och förskolechefsrollen, vilket skulle innebära att de som 
idag är både förskolechefer och rektorer kommer att ha endast en av dessa 
tjänster. Tanken är då att enhetscheferna ska vara chef för geografiskt större 
områden, men kunna inrikta sig på en enda professionell roll. Men det har inte 
tagits några beslut om detta än. 

Behöriga lärare 

Det frågas om hur det ser ut med behöriga lärare i kommunen. 

Bildningschef svarar att det ser väldigt bra ut på Nästegårdsskolan där så gott 
som samtliga är behöriga lärare. Sett till hela kommunen har det blivit bättre 
och detta kan bero på lärarlönesatsningen som gjorts och som syftar till att 
locka och behålla behöriga lärare. 

Samtidigt finns det en diskussion i förvaltningen om att kulturskolan och 
övriga skolor i kommunen ska starta ett samarbete för att kunna dela på 
lärartjänster. Lärare inom de praktiska/estetiska ämnena skulle med fördel 
kunna dela och fylla upp sina tjänster mellan kulturskolan och övriga skolor. 

Gymnasiet 

För Lagmansgymnasiet ser det bra ut just nu. Det är många elever som börjat 
sitt första år på Lagmansgymnasiet detta år och det har fortsatt komma in vissa 
elever i efterhand. Samtidigt finns ett avtal med vuxenutbildningen för att deras 
elever ska kunna studera på Lagmansgymnasiet i mån av plats. Rent 
ekonomiskt går gymnasiet väldigt bra på grund av tillströmningen av elever. 
Lagmansgymnasiet har även ett bra samarbete med den fristående 
gymnasieskolan Academy of Music and Business (AMB), som i sin tur har runt 
32 elever, och de två gymnasieskolorna utnyttjar varandra till stor fördel. 

Tidigare år har De Lagardiegymnasiet i Lidköping varit det största gymnasiet 
för Varas gymnasieelever när det gällde sökande till första läsåret, men idag är 
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det över 50 procent av kommunens egna elever som studerar på 
Lagmansgymnasiet. 

När det gäller aktiviteter för att få framtida elever att söka till 
Lagmansgymnasiet ska det vara ett öppet hus på skolan den 28 november 
mellan klockan 17 och 19. Hit har 9:orna bjudits men det är öppet för samtliga. 
Gymnasiet har även gjort riktade studiebesök till högstadieskolorna i Vara, 
Essunga och Grästorp. Något som önskas från föräldrarådsrepresentanter är 
mer aktivitet från Lagmansgymnasiets Facebook-grupp. 

Lärares arbetssituation 

Det sker en diskussion om hur lärares arbetssituation kan förbättras. Något 
som lyfts är att kommunen kan bli mer restriktiv när det gäller kontakt mellan 
vårdnadshavare och lärare efter arbetstid. Idag lämnar många lärare ut sitt 
privata nummer för att vårdnadshavare för att de ska kunna nå läraren även 
efter arbetstid ifall det skulle vara något akut. 

Samtidigt upplevs det att vissa föräldrar ser sig som kunder och att skolan är en 
leverantör som förväntas lösa samtliga problem som kan uppstå med eleven. 
En del av det som tidigare var föräldrars ansvar förväntas skolan lösa. 

Föräldraföreningar 

En diskussion om hur intresset för föräldraföreningar kan öka uppkommer. 
Idag upplevs det finnas ett ointresse av att engagera sig från många föräldrar 
vilket gör att många synpunkter inte kommer fram till ytan. 

Det undras om politiker kan komma ut till föräldraföreningar för att vara med 
under ett möte. Ordförande informerar om att det finns faddrar för respektive 
enhet i bildningsnämnden och att dessa kan ha intresse av att närvara. En lista 
med faddrarna kommer att skickas ut. 

Företrädare för föräldraföreningen på Vedums förskola har undrat om de kan 
ta vara en del av dialogforum. Ordförande svarar att de självklart får närvara 
och kan få en inbjudan. 

Upplösning av stiftelser 

Bildningschef informerar om att kommunen har beslutat att upplösa ett flertal 
stiftelser som administreras av kommunen. Två av dessa berör 
bildningsnämnden: Stiftelsen Lars-Andersgården samt Skolstyrelsens 
donationsstiftelse. 

Stiftelsen Lars-Andersgården omfattar 645 000 kronor och dess medel ska, i 
samarbete mellan Vedums föräldraförening och skolans ledning, till något som 
kommer eleverna till del och som inte ryms inom ordinarie budget. 

Skolstyrelsens donationsstiftelse omfattar 665 000 kronor och ska fördelas 
utifrån elevantal till alla skolenheter i Vara kommun som har elever i årskurs 1-
6. Medlen ska användas till något som kommer eleverna till del och som inte 
ryms inom ordinarie budget. 


