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Dialogforum 

Tid och plats 

Tid: 2019-09-18, kl. 18.00-20.30 

Plats: Sammanträdesrum Mäntsälää, kommunhuset Vara 

Närvarande 

Utvecklingsledare Pernilla Hallqvist 

Utredningssekreterare Per Kärnblad 

  

Bildningsnämndens arbetsutskott Peter Jonsson (M), ordf. 

 Carl-Uno Olsson (S) 

Föräldrarådsrepresentanter:  

Kvänums föräldraförening Sandra Stridh 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Park/Torsgårdsskolans föräldraförening Fredrik Borg 

Levene föräldraförening Frida Fahlgren 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll. 

Lagmansgymnasiet 

Aktuella antagningssiffror 

Vid tidpunkten 2019-09-12 fanns följande siffror kring antagna på 
Lagmansgymnasiet (jämfört med samma tidsperiod för 2018): 

Program 
Antagna efter 
sommaren 2018 

Antagna efter 
sommaren 2019 

Barn- och fritidsprogrammet 14 24 (+10) 
Bygg- och anläggningsprogrammet 7 17 (+10) 
Ekonomiprogrammet 25 21 (-4) 
El- och energiprogrammet 13 16 (+3) 
Fordon- och transportprogrammet 14 16 (+2) 
Industritekniska programmet 14 16 (+2) 
Introduktionsprogram 38 52 (+14) 
Naturvetenskapsprogrammet 14 12 (-2) 
Samhällsvetenskapliga programmet 11 10 (-1) 
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Teknikprogrammet 15 14 (-1) 

Totalt 165 198 (+33) 

De senaste åren har antalet antagna efter sommaren stadigt ökat och just i år 
har antalet ökat väldigt mycket. Samtliga yrkesförberedande program är fulla 
detta år. Sedan sker det ständigt förändringar de första veckorna där elever 
byter program, både inom skolan och till andra skolor. 

På den fristående gymnasieskolan Academy of Music and Business (AMB) är 
det 56 antagna till deras estetiska program detta läsår. 

Programutbud läsåret 2020/2021 

Från och med vårterminens start till och med 1 februari kommer den första 
valperioden för gymnasieutbildningar inför läsåret 2020/2021 att ske. 

Det är tänkt att Lagmansgymnasiet ska erbjuda samma program samt samma 
antal platser som idag erbjuds på skolan: 

Program Platser 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 20 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 

Ekonomiprogrammet (EK) 24 

El- och energiprogrammet (EE) 16 

Fordons- och transportprogrammet (FT) 16 

Industritekniska programmet (IN) 16 

Introduktionsprogrammen (IM) Efter behov 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 14 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 24 

Teknikprogrammet (TE) 24 

Det finns en diskussion om att starta ett Vård- och omsorgsprogram på 
Lagmansgymnasiet någon gång i framtiden. 

Rektorer och gymnasiechef 

Det finns två ordinarie rektorer på gymnasieskolan: Susanne Schiller Harvey 
samt Lena Ottosson Burge. Dessa ansvarar för olika program på skolan. 

Tidigare gymnasiechef Harald Lundqvist har avslutat sin tjänst för att bli 
skolchef i Karlsborgs kommun. En rekrytering av ny gymnasiechef har därför 
påbörjats. 

Pågående lokalfrågor 

Larvs skola/Tråvads förskola och skola 

Bildningsnämnden har beslutat att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra 
en om- och tillbyggnad av Tråvads förskola och skola samt Larvs skola. 
Beslutet gällde under förutsättning att kommunfullmäktige avsatta tillräckliga 
investeringsmedel, vilket gjordes i fullmäktiges budgetbeslut i juni. 

Tekniska nämnden har nu påbörjat projektering samt framtagande av 
förfrågningsunderlag för Tråvads förskola och skola. Tanken är att 
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upphandlingen ska starta december 2019 för en byggstart i mars/april 2020. 
Om allt går som planerat kommer projektet att färdigställas inför terminsstart 
2021. 

För Larvs skola har tekniska planerat att påbörja projektering senare då det 
planerade inflyttningsdatumet är planerad till ett senaste datum. Projekteringen 
kommer därför att påbörjas år 2021 med ett preliminärt färdigställande inför 
höstterminen 2022. I det fortsatta arbetet ska förvaltningen se över möjligheten 
att färdigställa redan inför vårterminen 2022. 

Lokaler för Bygg- och anläggningsprogrammet 

Bildningsnämnden arbetsutskott har med anledning av undermåliga lokaler på 
Bygg- och anläggningsprogram gett förvaltningen i uppdrag att se över 
förutsättningarna för att förlägga Bygg- och anläggningsprogrammet på Svevia-
tomten. 

Ett förstudiearbete kring anpassning av Svevia-tomten har påbörjats. 
Inledningsvis har verksamhetens behov i form av ytor, typrum, bygghalls- och 
byggårdsfunktioner identifierats. Nu pågår ett arbete kring att undersöka hur 
dessa behov kan realiseras. 

Tanken är att förstudien ska vara färdigställd i december 2019. 

Västra förskolan 

Det finns ett uppdrag om att ställa om lokalerna på tidigare Västra skolan till 
förskoleverksamhet. Detta efter att eleverna på Västra skolan har flyttat in i 
Torsgårdsskolan. 

Projektet har under våren 2019 varit ute på upphandling, men de anbud som 
kom in var för höga sett till de investeringsmedel som avsatts för projektet. 
Med anledning av detta har projektet pausats för att kommunen ska se över det 
förfrågningsunderlag som gått ut i syfte att minska kostnaden. 

Alléskolan/Nästegårdsskolan 

Det har funnits ett uppdrag om att se över de renoveringsbehov som finns på 
Alléskolan och Nästegårdsskolan. En förstudie har presenterats till 
bildningsnämnden i syfte att skapa ändamålsenliga lokaler på de två skolorna. 

De investeringskostnader som för att skapa ändamålsenliga lokaler på de två 
skolorna har totalt beräknats till 105 mkr (för Alléskolan) respektive 85 mkr 
(för Nästegårdsskolan). Med tanke på denna stora investering har 
bildningsnämnden valt att avvakta med slutgiltigt beslut i frågan i syfte att 
förvaltningen ska se över högstadiestrukturen i hela Vara kommun.  

Högstadiestruktur i Vara kommun 

Förstudie kring hur högstadiestrukturen ska organiseras i Vara kommun 
påbörjas i september 2019 och beräknas vara klar före sommaren 2020. I 
förstudien ska pedagogiska, ekonomiska, lär- och arbetsmiljömässiga, 
samhälleliga, lokalmässiga och skolstrukturella konsekvenser på kommunnivå 
presenteras som underlag för beslut till politikerna. 

En ny friskolekoncern (Broholmsskolan) har aviserat att de kommer att ansöka 
om att etablera en högstadieskola (åk 7-9) i Vara kommun, med tidigast start 
2021. Eventuell friskoleetablering behöver också tas hänsyn till i förstudien . 
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Under mötet fördes en  längre diskussion om vilka effekter en 
friskoleetablering kan innebära för den framtida skolstrukturen i Vara 
kommun. Friskolan planerar för ca 20 elever i varje årskurs, vilket innebär ca 
60 elever (åk 7-9) totalt.  

Övriga frågor 

Information om ny personal inom Bildning: 

 Susanne Harvey Schiller, ny rektor på Lagmansgymnasiet (tidigare 
biträdande rektor på Lagmansgymnasiet, efterträder Harald Lundqvist) 

 Lena Ottosson Burge, ny rektor på Lagmansgymnasiet, tillträdde 
augusti 2019 

 Kulturchef Rigmor Persson, påbörjar sin tjänst 1 oktober (efterträder 
Karin Beckman) 

 Ny verksamhetschef för gymnasiet – rekrytering pågår 

 Nya verksamhetschefer, Ola Sundberg för grundskolan, Cathrine 
Croona för förskolan, tillträdde augusti 2019 

 Nya rektorer på Nästegårdsskolan, Christina Artig för åk F-6, Annica 
Berg Svensson för åk 7-9, tillträdde i maj 2019 

 Nya rektorer för förskolan, Jennie Samuelsson för Kvänums, Tråvads 
och Vedums förskola och Fredrica Malmberg för Levene och Arentorp 
förskola, tillträdde i juni 2019 

Information om övrig ny personal med uppdrag kopplade till Bildning  

 Ny ekonom, med uppdrag mot Bildning, Inga-Lill Wilske (efterträder 
Anna Kuittinen), tillträdde augusti 2019 

 Fastighetsstrateg, Nils Gustavsson, tillträdde i maj 2019 (tjänsten är 
nyinrättad, ligger under tekniska förvaltningen) 

Fråga om servering av frukt i skolan 

Frågan har åter lyfts om möjlighet att servera frukt till barnen. Det är upp till 
respektive rektor att bestämma hur denna fråga hanteras på enheten/skolan. 

Fråga om skolfoto 

Frågan/önskemålet om en katalog med skolfoton har åter lyfts av föräldrarna. 
Föräldraföreningen tar därför kontakt med företag som ombesörjer skolfoton, 
bjuder in till samtal för att reda ut begreppen och vad som gäller beträffande 
ex. GDPR. Rektor bjuds in att delta.  

Frågor till nästa dialogforum: 

 Redovisning av befolkningsprognosen  

 Hur går förstudien om högstadiestrukturen i Vara kommun 

 


