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Dialogforum 

Tid och plats 

Tid: 2018-11-14, kl. 18.00-19.28 

Plats: Sammanträdesrum Mäntsälää, kommunhuset Vara 

Närvarande 

Bildningschef Djeno Mahic 

Utredningssekreterare Per Kärnblad 

  

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

 Peter Jonsson (M) 2:e vice ordf. 

Föräldrarådsrepresentanter:  

Kvänum föräldraförening Sandra Stridh 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Vedum föräldraförening Susanne Lundgren 

Västra Parks föräldraförening Fredrik Borg 

Västra Parks föräldraförening Jonas Birgersson 

Arentorps föräldraförening Åsa Sandberg 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Det sker ett förtydligande om att det 50 procentiga investeringsstödet som 
meddelades om förra gången kommer att gå till en ny hall som kommer att 
byggas i anslutning till Alléhallen. Den nuvarande Alléhallen kommer alltså 
också att finnas kvar. 

PRAO under läsåret 2018/2019 

Enligt nytt lagförslag kommer det att bli obligatoriskt PRAO för elever i årkurs 
8 under detta läsår. Från och med läsåret 2019/2020 kommer det även bli 
obligatoriskt med PRAO i årskurs 9. För kommunens 8:or kommer praktiken 
att ske under två veckor på våren 2019. 

Tidigare har PRAO tagits bort från Vara kommuns skolor då det fanns 
svårigheter att administrera detta sett utifrån bland annat en arbetsmiljöaspekt. 

I och med att PRAO blir obligatorisk har ett gemensamt praktikverktyg tagits 
fram i Skaraborg. Här finns en databas med företagens platser som alla 
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ungdomar i Skaraborg kan söka. Det kommer även vara möjligt att ordna sin 
egen praktikplats, men i och med verktyget kommer det bli lättare för elever 
som inte har ett stort eget kontaktnät. 

Ett medskick till föräldrarådsrepresentanterna är att ta med sig till arbetsplatser 
att de gärna får se över att kunna ta emot PRAO-elever under våren. 

Pågående lokalfrågor 

Larv-Tråvad 

För både Tråvads skola och Larvs skola har en pågående förstudie som ska 
utreda kostnaden för om- och tillbyggnation av skolorna. Ambitionen är att 
denna förstudie ska vara klar i november 2018 för att sedan kunna behandlas 
på bildningsnämndens arbetsutskott i januari 2019. 

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta totalt 100 miljoner för de båda 
projekten inom de närmsta åren ifall kommunen beslutar att gå vidare med 
projekten. 

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. Just nu är projektet inne i en 
upphandlingsfas. 

Alléskolan och Nästegårdsskolan 

En förstudie har påbörjats för att utreda vilka renoveringsbehov som finns på 
Alléskolan och Nästegårdsskolan. Båda dessa förstudier är planerade att 
presenteras för bildningsnämndens arbetsutskott under första halvåret 2019. 

För Alléskolan har renoveringen av NO-salar blivit dyrare än planerat. 
Kommunens tekniska utskott har fått en redovisning av projektet och har efter 
detta beslutat att förvaltningen ska komplettera slutredovisningen. 

På Nästegårdsskolan pågår just nu en renovering av köket. 

Anpassning av Pentahallen 

Bildningsförvaltningen arbetar just nu med en förstudie kring en anpassning av 
Pentahallen till skolverksamhet. Detta efter att det finns ett ökat behov från 
skolorna i centrala Vara att använda hallen för skolidrott. 

Det finns bland annat önskemål om en skiljevägg för att förbättra arbetsmiljön, 
anpassningar av lokalen i form av fasta inventarier för skolidrott samt ett 
förråd för skolinventarier. 

Kommunen har haft samtal med styrelsen för Pentahallen. Då det inte är 
kommunens lokaler är det svårt för kommunen att bygga någonting i hallen. 
Stiftelsen har nu gått med på att stå för kostnaden inledningsvis samt hantera 
projektet som byggherre, men att kommunen kompenserar för detta genom en 
ökad hyra. 
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Dialogforum 2019 

Följande datum har beslutats för Dialogforum 2019: 

16 januari, 22 maj, 18 september och 4 december. 

Mötena kommer att ske på onsdagar med start klockan 18.00. 

Övriga frågor 

Satsning på ungdomsklimatet 

Föräldrarådsrepresentant från Vedums föräldraförening efterfrågar en 
gemensam satsning mellan skolorna i kommunen för att förbättra 
ungdomsklimatet. Som exempel lyfts Nolltoleransgruppen i Vedum där skola, 
föreningslivet, föräldraföreningar, kyrka och förskola har en samverkan kring 
gemensamma regler och förhållningssätt som ska råda på samtliga 
verksamheter. Denna grupp har funnits i över 10 år. 

Bildningschef tar med sig frågan till rektorsgruppen, men ser fördelar i att det 
framförallt är föräldraföreningen som är drivande. Han informerar även om en 
pågående styrgrupp för att minska skadegörelsen i Vara kommun. Styrgruppen 
ska bland annat verka för att få till att vuxna kan finnas ute och vandra på stan 
under vissa kvällar. 

Lokaltillgång i Vara kommun 

Föräldrarådsrepresentant undrar kring lokaltillgången i Vara kommun. Tidigare 
har denne hört att det ska finnas mycket lediga lokaler och undrar därför kring 
behovet av att bygga ut bland annat Lagmansgymnasiet. 

Ordförande svarar att Lagmansgymnasiets tillbyggnation beror på att i och 
med att Konserthuset byggs ut tas det lokaler från gymnasiet, vilket behöver 
kompenseras. 


