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Hockeyinriktning på Lagmansgymnasiet
Bildningsnämnden har beslutat att det ska erbjudas en hockeyinriktning på
Lagmansgymnasiet från och med programstart 2020/2021 (hösten 2020).
Redan idag erbjuds inriktning för innebandy och fotboll på skolan.
Hockeyinriktningen ska erbjudas i samarbete med Grästorps IK och tanken är
att den praktiska utbildningen ska ske på Grästorps IK:s ishall.
Avbruten förstudie för högstadiestrukturen i Vara kommun
En förstudie för hur högstadiestrukturen i Vara kommun påbörjades i
september 2019 med ett beräknat slutdatum innan sommaren 2020.
Bakgrunden till förstudien var att båda kommunens högstadieskolor Alléskolan
och Nästegårdsskolan har stora renoveringsbehov. En förstudie för att åtgärda
renoveringsbehoven redovisade ett investeringsbehov på ungefär 200 miljoner
kronor samt en tillkommande årlig hyra på ungefär 10 miljoner kronor för
bildningsnämnden. Med anledning av den omfattande kostnaden önskades en
förstudie där hela kommunens högstadiestruktur sågs över.
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Med anledning av ändrade politiska förutsättningar har bildningsnämnden i
oktober beslutat att avbryta förstudien.
Detta innebär att kommunen nu är tillbaka vid ruta ett vad gäller
renoveringsbehoven för Alléskolan och Nästegårdsskolan. Det är idag oklart
hur kommunen ska gå vidare då det inte kommer att fungera få ner
kostnaderna för renoveringsbehoven.
Konsekvenser av eventuell etablering från Broholmsskolan är väldigt oklart
just nu. De kan starta tidigast hösten 2021 eftersom de behöver ansöka om
tillstånd från Skolinspektionen som sedan ska begära synpunkter i en
remissrunda till berörda kommuner.
Skolans läsårstider 2020/2021
Bildningsnämnden har i november fattat beslut om läsårstider för läsåret
2020/2021 (hösttermin 2020 och vårtermin 2021).
Följande tider är beslutade (och finns på hemsidan):
HT 2020
VT 2021

torsdag 20 augusti – tisdag 22 december
måndag 11 januari – fredag 11 juni (gymnasiets student
10 juni)

Läslov
Sportlov
Påsklov

26-30 oktober (vecka 44)
15-19 februari (vecka 7)
29 mars-5 april (vecka 13)

Övriga lediga
dagar

25 september
23 november
8 mars
14 maj

Kompetensutvecklingsdagar förskola/fritidshem
14 augusti, 26 oktober, 8 januari, 14 juni
Pågående lokalfrågor
Västra förskolan

I samband med att Torsgårdsskolan byggdes och eleverna på Västra skolan
flyttade dit har det funnits ett behov av att ställa om Västra skolan till en
förskola.
Budgeten för projektet var avsatt till 10 miljoner kronor och en upphandling
skedde innan sommaren 2019. De inkomna anbuden efter upphandlingen låg
på ungefär 13,5 miljoner kronor och upphandlingen avbröts därför.
Efter detta har kommunen sett över kravlistan och reviderat denna för att få
ner anbudskostnaderna. En ny upphandling kommer nu att ske i december
med det reviderade förfrågningsunderlaget. Planen är att det ska vara
färdigställt i november 2020.
Moduler på Torsgårdens förskola
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De moduler för förskolebarn som finns på Torsgårdens förskola har blivit
uppsagda. Förvaltningen beslutade att avtalet inte skulle förlängas den 28
november och den 16 december behöver lokalerna vara utflyttade.
Ett krismöte har därför skett mellan bildningsförvaltningen och tekniska
förvaltningen. Det är 19 barn i Torsgårdsskolans moduler, och dessa kommer
att flytta till moduler vid Västra förskolan. Som en följd av detta kommer vissa
barn vid Västra förskolans moduler att flyttas till Frejgårdens förskola.
Detta innebär att det blir mer trångt för förskolorna i centrala Vara och det
kommer inte att finnas något utrymme för ytterligare barn. Det kommer därför
att bli en kötid för förskoleplatser i centrala Vara och om någon behöver akut
plats kommer de att hänvisas till Kvänums förskola.
Tråvad-Larv skolor

För om- och tillbyggnation av Tråvads skola kommer det att ske en byggstart i
februari-mars 2020.
Dialogforum 2020
Datum

De datum som är beslutade för Dialogforum 2020 är:
Vårterminen: 18 februari och 13 maj
Höstterminen: 16 september och 9 december
Tiden för mötena är ändrade till kl. 16.30-18.30 istället för att som tidigare ha
varit mellan 18.00-20.00. Detta för att förvaltningen ska kunna delta med
personer på mötet.
Syfte och upplägg

Ordföranden undrar kring om det kan göras några förändringar som skulle
leda till ett förbättrat Dialogforum i framtiden. Exempelvis om något ska
läggas till eller tas bort.
Representanterna tar med sig frågan till sina respektive föräldraföreningar.
Övriga frågor
Aktivitet från föräldrar

Det diskuteras kring att det är svårt att skapa intresse hos många föräldrar för
att aktivera sig i föräldraföreningar eller aktiviteter som anordnas av
föreningen.
Något som har upplevts är att när något händer, exempelvis förstudierapporten
om högstadiestrukturen, blir föräldrarna mer engagerade. Men när allt går som
det ska och flyter på är det inte lika mycket aktivitet från föräldrar.
Kvänums föräldraförening lyfter att de brukar ha öppet hus på kvällen med
obligatorisk närvaro för elever med kompensation en annan dag för eleverna.
På dessa möten brukar det vara fullt.
Utvecklingsledare tar med sig exemplet till rektorsgruppen för att se om det är
något som kan spridas till fler skolor.
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Andra exempel som lyfts är att det kan ske gemensamma aktiviteter med
idrottsföreningarna eller familjeteamen för att få ett större intresse.
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