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Dialogforum 

Tid och plats 

Tid: 2018-09-19, kl. 18.00-20.05 

Plats: Sammanträdesrum Mäntsälää, kommunhuset Vara 

Närvarande 

Bildningschef Djeno Mahic 

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:  

Kvänum föräldraförening Sandra Stridh 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Levene föräldraförening Pernilla Bertilsson 

Vedum föräldraförening Susanne Lundgren 

Västra Parks föräldraförening Teresa Kalisky 

Västra Parks föräldraförening Jonas Birgersson 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga anmärkningar finns för det föregående mötesprotokollet. 

Presentation av ny bildningschef 

Djeno Mahic, ny bildningschef sedan 28 augusti, presenterar sig. Han bor strax 
utanför Alingsås med sin familj. 

Han har erfarenhet från förskoleklass upp till gymnasiet, men kommer närmast 
från en tjänst som rektor på högstadieskolan Kronan i Trollhättans kommun.  

Antagningssiffror och framtida programutbud på 

Lagmansgymnasiet 

Antagningssiffrorna till gymnasiet vid tidpunkten för mötet presenteras: 
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Program Antagna Antal platser 

Barn- och fritidsprogrammet 12 16 

Bygg- och anläggningsprogrammet 8 16 

Ekonomiprogrammet 27 28 

El- och energiprogrammet 13 16 

Fordons- och transportprogrammet 13 14 

Industritekniska programmet 14 14 

Introduktionsprogrammen 28* Efter behov 

Naturvetenskapsprogrammet 14 14 

Samhällsvetenskapsprogrammet 10 24 

Teknikprogrammet 16 24 

Totalt 127 (155*) 166 

I år har det varit en mindre årskull men det har ändå varit fler som antagits 
jämfört med tidigare år. Som vanligt finns det vissa program som är populära 
för året och det märks framförallt på att ekonomiprogrammet blivit väldigt 
stort jämfört med samhällsvetenskapsprogrammet. 

Beslut har fattats om att det kommer vara samma program och platser som ska 
gälla inför läsåret 2019/2020. Det har funnits diskussioner om att starta ett 
Vård- och omsorgsprogram på Lagmansgymnasiet, men förutsättningarna för 
detta i form av lokal och personal behöver säkerställas först. På sikt är 
förhoppningen att kunna starta programmet. 

Fråga uppkommer ifall det varit några diskussioner kring eventuellt 
Estetprogram på Lagmansgymnasiet. Bildningsnämndens ordförande svarar att 
det inte varit aktuellt och troligtvis kommer att bli svårt i framtiden med det 
fristående gymnasiet AMB som har en estetinriktning på sin utbildning. 

Rektorstjänster i Vara kommun 

Nästegårdsskolan 

Nuvarande rektor Per Lundh har valt att avsluta sin tjänst på skolan.  

På grund av att det har varit väldigt stor omsättning på rektorstjänsten på 
skolan under de senaste åren har bildningschef gjort bedömningen att tjänsten 
innebär för mycket ansvar för en person. Det kommer därför att utannonseras 
efter två ordinarie rektorer till skolan: en för årskurs F-6 och en för årskurs 7-9.  

Innan nya ordinarie rektorer kan vara på plats kommer en tillförordnad rektor 
hålla ställningarna men det är inte klart vem detta kommer att bli. 

Larv-Tråvad 

Eftersom nuvarande tillförordnad tjänst som rektor snart kommer att gå ut är 
tanken att annonsering ska ske efter en ordinarie rektor. Personalen har 
uttryckt att de gärna vill ha kvar nuvarande tillförordnad rektor Miriam 
Holmgren och bildningschef kommer att lyfta detta med fackliga 
organisationer. Rutinen är dock att annonsering måste ske. 
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Arentorp 

Nuvarande rektor Anna-Lena Klasson har meddelat att hon kommer att gå i 
pension vid sommaren 2019. Det kommer att ske en annonsering efter ny 
rektor i god tid innan detta. 

Levene 

En ny rektor har påbörjat sin tjänst; Thomas Sjögren Amcoff. Än så länge har 
bildningschef bara hört positivt om denne och allt flyter på bra. 

Framtida rektorsorganisation 

Generellt upplever bildningschefen att det är en stabil rektorsgrupp. Det märks 
att äldre rektorer är trygga i sitt jobb och har det stabilt. Men nyare rektorer får 
det svårt i nuvarande organisation och de krav som ställts, vilket märks på 
rektorsomsättningen. På grund av detta ses organisationen över för att 
verksamhetschefer ska komma på plats som ett mellanled mellan bildningschef 
och rektorerna. På detta sätt kan rektorer avlastas men även få närmare till sin 
chef. 

Det kommer dock inte att räcka med att få verksamhetschefer, rektorer måste 
även lära sig att dela ut och delegera ansvar till sina medarbetare. Detta 
kommer också vara en viktig del i den framtida organisationsförändringen. 

Pågående lokalfrågor 

Larv-Tråvad 

Bildningsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut om att det ska bli en 
nybyggnation av Tråvads skola till en F-3 skola. Den kommer att byggas ut 
mot nuvarande grusplan och ska efter ombyggnationen ha plats för 70 barn. 

Larvs skola ska renoveras och bli en 4-6 skola, jämfört med tidigare 3-6 skola. 
Det kommer inte att ske någon omfattande tillbyggnad av skolan då det 
kommer att bli en mindre årskull där. 

Förhoppningen är att fokus först ska ligga på Tråvad för att renovering sedan 
ska starta i Larv. Detta då de behövda åtgärderna är mer akuta i Tråvad. 

För båda projekten har det påbörjats en förstudie där mera exakta kostnader 
kommer att tas fram. Som ett led i detta har workshops genomförts och 
studiebesök planeras. 

Västra förskolan 

Det kommer att ske en omställning av Västra skolan till en förskola, något som 
idag kallas för Västra förskolan även om namnet inte är bestämt än. 

En förstudie är nu genomförd och projektet har gått över till tekniska 
förvaltningen för genomförande och projektering.  

Alléskolan och Nästegårdsskolan 

Det har skett en behovsanalys kring vilka renoveringsbehov som finns på 
Alléskolan och Nästegårdsskolan av deras respektive rektor. Dessa har 
presenterats på bildningsnämndens arbetsutskott och förslaget är att gå vidare 
med en förstudie där en kostnadsbild av renoveringsåtgärder ska tas fram. 
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Förstudierna är inte presenterad ännu och i dagsläget går det inte att säga ett 
definitivt datum för när den ska vara klar då det rör sig om ett sådant 
omfattande projekt. 

Anpassning av Pentahallen 

Det har presenterats en förstudie kring en anpassning av Pentahallen för 
skolverksamhet. Detta i samband med att skolidrotten blivit allt mer 
omfattande i hallen och det har av personal upplevts ett behov av vissa 
åtgärder. 

Ursprungligen önskades en skiljevägg i hallen, men detta har 
bildningsnämnden inte gått vidare med. Istället är tanken att vissa typer av 
gymnastikredskap ska tillföras hallen för att den ska bli bättre anpassad för just 
skolverksamhet. 

Det lyfts att det finns en klättervägg i hallen som kan behöva undersökas i 
samband med att skolidrott ska bedrivas där. Klätterväggen bedöms osäker för 
barn. 

Ombyggnation av Alléhallen 

Det är tänkt att Alléhallen ska renoveras och Vara kommuns 
kommunfullmäktige har beviljat ett investeringsbidrag på 50 % till byggandet. 
Detta är nu överklagat och kommunen avvaktar ett beslut från 
förvaltningsdomstolen om detta. 

Dialogforum i november 

Det planerade Dialogforumet i november har flyttats. Istället för att det ligger 
den 13:e kommer mötet att ske onsdagen den 14:e november klockan 18.00. 

Övriga frågor 

Synpunkter till tekniska förvaltningen 

Föräldrarådsrepresentant från Västra Parks föräldraförening efterfrågar vilken 
gång som synpunkter till tekniska förvaltningen ska ta. De har skickat 
synpunkter direkt till tekniska förvaltningen men fått som svar att det behöver 
gå via skolan och bildningsförvaltningen. 

Bildningschef svarar att det beror på vilken typ av fråga det är. Om det gäller 
ett område som tekniska har hand om bör frågan gå till dem direkt. Det 
kommer att ske en diskussion i kommunens ledningsgrupp kring detta. 

Lärarbehörigheten på kommunens skolor 

Föräldrarådsrepresentant från Vedums föräldraförening undrar kring 
lärarbehörigheten på kommunens skolor.  

Bildningschef svarar att enligt de senaste siffrorna som denna har sett ligger 
lärarbehörigheten i Vara kommun på 76 %, vilket kan jämföras med ett 
riksgenomsnitt på 71 %. 

Val av språkvalet svensk-engelska 
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Föräldrarådsrepresentant från Vedums föräldraförening meddelar att denne 
har fått till sig att elever i årskurs 6 ofta väljer språkvalet svensk-engelska bara 
för att dessa får åka till Vara. 

Bildningschef svarar att för att kunna läsa svensk-engelska behöver en 
lärare/speciallärare göra bedömningen att eleven är i behov av detta. Om 
elever väljer bort andra språk för att läsa svensk-engelska behöver lärare 
förklara för elev och vårdnadshavare att eleven missar chansen till språk-poäng 
i skolan. 

Skolkatalog 

Föräldrarådsrepresentant från Västra Parks föräldraförening önskar att 
skolkatalog ska återinföras i skolorna. Inte nödvändigtvis enskilda kort, men 
åtminstone ett gruppfoto på klassen. Västra Parks föräldraförening skulle 
kunna vara med och genomföra detta på just Västra Parkskolorna om det 
skulle finnas ett behov av detta. 

Bildningschef meddelar att denne inte var med i beslutet att ta bort 
skolkatalogen och därför har svårt att ge svar på denna fråga. Det finns dock 
flera problem med administrationen av skolkatalogen, bland annat vad gäller 
den nya dataskyddsförordningen och hanteringen av bolaget som ansvarar för 
skolfotograferingen. Han kommer dock ta med sig synpunkten till 
rektorsgruppen för diskussion. 

Omklädningsrummen på Nästegårdsskolan 

Föräldrarådsrepresentant från Kvänums föräldraförening meddelar att en del 
av taket på omklädningsrummen på Nästegårdsskolan har rasat in. Frågan är 
hur det kunnat få hända när en renovering av omklädningsrummen skett 
nyligen. 

Bildningschef svarar att det är tekniska förvaltningen som ansvarar för detta 
och att denne har svårt att svara på denna fråga. 


