
Möte Föräldrarådet 180424 
 
Jonas Larsson öppnad mötet. 
Val av ordförande för mötet: Jonas Larsson 
Val av sekreterare för mötet: Sandra Stridh 
Val av justeringsmän för mötet: Kathrin Milas och Karin Velander 
 
Rapport från rektor Per Lund: 
Nästegårdskolan har funnits i 50år! Värt att uppmärksamma.  
Pågående projekt på skolan är ett samarbete mellan AME (arbetsmarknadsenheten) och 
Larssons Buss. 3 st skolvärldar har anställts. De börjar sin dag i Vara och åker med olika bussar 
till Kvänum. Under dagtid agerar dom som "vuxna på skolan" samt hjälper till i skolans café. 
Det har tidigare förekommit skadegörelse på bussarna och med detta hoppas man kunna 
komma åt problemet. Hur länge detta projektet kommer att hålla på är inte fastställt. Detta 
projekt ligger kostnadsmässigt utanför skolans budget. 
 
Från och med HT-18 kommer alla klasser på låg och mellan att vara tvåparallelliga.  
Åk 7 kommer att vara 2 klassen, åk 8 tre klasser och åk 9 tre klasser. 
 
Sommarskola har tidigare erbjudits i Kvänum men sedan förra året erbjuds det bara i Vara. Så 
är det även i år tyvärr. Kan vi i föreningen lägga fram en önskan till bildningsnämnden ang. att 
detta erbjuds även i Kvänum?  
 
Per svarar också på frågor som inkommit från föräldraföreningen: 
Frågor kring maten - matråd hålls två gånger per termin. Det är Lisbeth Larsson som är 
ansvarig för detta.  
Varje dag serveras en huvudrätt, ett alternativ sant en vegetariska måltid. 
Huvudrätten får aldrig ta slut medan alternativet får bytas ut mot något annat om t tar slut. 
Eleverna upplever att maten vid flera tillfällen tagit slut men köket hävdar att så inte är fallet. 
Om det finns frågor kring detta så är vi välkomna att maila till Eive direkt på 
eive.karlsson@vara.se 
Alla skolor i Vara kommun har samma matsedel. Önskemål om mer svensk husmanskost 
framförs av Eive. Även önskemål om mer variation på mellanmålen tar Eive med sig. 
Eive kommer gärna även i fortsättningen och besöker våra föräldraråd och varar på frågor. 
 
Ang. lärarstatus så har Per svårt att svara på det i nuläget. Förra terminen var ALLA lärare 
behöriga. Fantastiskt! Men Per ser att det kommer vara svårt att rekrytera framför allt behörig 
personal till NO åk 7-9. 
 
Hur ser den biträdande rektorns roll ut i dag?  
Hon har avlastat Per väldigt mycket och drivit igenom flera renoveringsprojekt. 
12 klassrum kommer att få nya mattor och belysning och ny färg på väggarna. I dagsläget finns 
ett tomt klassrum som kommer att användas då de andra renoveras ett i taget. Ca två till tre 
veckor per klassrum.  
Dränering är gjord på skolgården och den kommer att fräschas upp. 
Köket kommer att renoveras i sommar. Mat kommer levereras från Vara under tiden. 
 
Per och Linda från föräldraföreningen har varit och besökt den nyöppnade klädbutiken i 
Kvänum. Efter att Sahlins, bl.a. efter påtryckning från föräldraföreningen, slutade sälja 
energidryck till ungdomar så började försäljningen i den nya butiken i stället. Vi har framfört 
våra önskemål till butiksägarna.  
 
Rapport fån förskolechef Birgit Ohliv: 
Kommunen satsat på ny skola och förskola i Tråvad. 
Utbyggnad av köket på Kvänums Förskola är på gång. Idag är det byggt för 80 barn, antalet 
barn idag är 120st. Kapaciteten för det nya köket kommer vara 140 st barn. 
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30 barn lämnar förskolan i höst och 18 st. på tur in i dagsläget.  
Birgit informerade även om en ökad inflyttning i Kvänum. 2017 föddes det 50 st. barn i 
Kvänum.  
Ett återkommande problem är semesterplanering. Man önskar här att föräldrarna tänker till 
och är i tid, vilket förstås är svårt. Att stå med för mycket personal är en tråkig utgift. 
 
Förvaltningschefen har sagt upp sig så både Birgit och Per kommer få en ny chef.  
 
Birgit rekryterar just nu en specialpedagog och socialpedagog. Idag är det många behöriga 
sökande till de förskolelärartjänster som utannonseras. 
 
Rapport från Föräldraföreningen: 
Per har svarat på alla de frågor vi tidigare hade skickat till honom utom en. Den gällde frågan 
och skolans riktlinjer ang. läxor. Det har upplevts som att det är väldigt olika tänk här beroende 
på vilken lärare du har. Per sa att skolan inte har några direkta riktlinjer utan att det är lärarna 
som väljer hur de vill lägga upp undervisningen.  
 
Vi påminner om den frivilliga medlemsavgiften. Både på mötet och på vår FB-sida. 
 
Lions har tidigare gett bidrag till föreningen men vi har tyvärr inte fått svar från dom ännu. 
 
Dialogforum: 
Per och Birgit har redan informerat om det som framkom på dialogforum. 
 
Fördelning av kassan: 
Glass till Förskolansdag den 17/5-18, ca 250kr 
Åk 3, 500kr per klass. Totalt 1000kr. 
Åk 6, 500kr per klass. Totalt 500kr. 
Åk 9, 1000kr per klass. Totalt 3000kr. 
 
Vi ska bli bättre på att informera om vad den frivilliga avgiften går till! 
 
Mats Sjöström informerade i stora drag om projektet "Sunt hållbart skärmanvändande". Ett 
projekt där vi som förening blivit tillfrågade att vara delaktiga och som vi nu undersöker. 
 
Mötet avslutas. 
 
Vid protokollet:  
Sandra Stridh 
 
Justeringsmän:  
 
_______________________ 
Kathrin Milas 
 
 
_______________________ 
Karin Velander 
 
  
 
 
 


