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Dialogforum 

Tid och plats 

Tid: 2020-09-16, kl. 16:30-18:25 

Plats: Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset Vara 

Närvarande 

Utredningssekreterare Per Kärnblad 

  

Bildningsnämndens arbetsutskott Peter Jonsson (M), ordf. 

 Magnus Fridén (C) 

 Carl-Uno Olsson (S) 

Föräldrarådsrepresentanter:  

Park- Torsgårdsskolans föräldraförening Erika Olsson 

Park- Torsgårdsskolans föräldraförening Sara Bäcklund 

Kvänums föräldraförening Sandra Stridh 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson (via Skype) 

Levene föräldraförening Frida Fahlgren 

Presentation av ny tf. bildningschef 

Vara kommuns nya tillförordnade bildningschef; André Essebro, presenterar 
sig. Han har tagit över efter tidigare bildningschef som avslutade sin anställning 
under sommaren. André är även verksamhetschef för gymnasieskolan i 
kommunen och han har var denna tjänst samtidigt som han är tillförordnad 
bildningschef. 

Antagningssiffror till Lagmansgymnasiet och framtida 

programutbud 

Antagningssiffrorna till Lagmansgymnasiet ser per 2020-09-04 ut enligt 
följande (jämfört med samma period 2019): 

Program 

Antagna efter 
sommaren 2020 

Barn- och fritidsprogrammet 12 (-12) 
Bygg- och anläggningsprogrammet 17 
Ekonomiprogrammet 27 (+6) 
El- och energiprogrammet 16 
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Fordon- och transportprogrammet 16 
Industritekniska programmet 16 
Introduktionsprogram 40 (-10)  
Naturvetenskapsprogrammet 10 (-2) 
Samhällsvetenskapliga programmet 25 (+15) 
Teknikprogrammet 11 (-3) 

Totalt 190 
 

Med anledningen av den goda tillströmningen av elever kommer 
Lagmansgymnasiet att erbjuda samma program och antal platser inför den 
första valperioden för läsårsstarten 2021: 

Program Platser 
Barn- och fritidsprogrammet (BF) 16 
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 
Ekonomiprogrammet (EK) 28 
El- och energiprogrammet (EE) 16 
Fordons- och transportprogrammet (FT) 16 
Industritekniska programmet (IN) 16 
Introduktionsprogrammen (IM) Efter behov 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 24 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 28 
Teknikprogrammet (TE) 24 

 

Den första valperioden kommer att ske från och med vårterminens start till 
och med 1 februari 2021. 

Nya rektorer och ny skolorganisation 

Parkskolan och Torsgårdsskolan har tidigare haft en rektor samt en biträdande 
rektor. Med anledning av att de två skolorna är stora har de nu delats upp och 
fått varsin rektor: 

- Torsgårdsskolan: Eva Tillvie (ny rektor) 
- Parkskolan: Birgitta Ahlberg (nuvarande rektor) 

Levene skola och Arentorp skola har också fått en ny rektor; Pia Evertsson. 

Inom förskolan har tidigare rektor för Torsgårdens förskola/Frejgårdens 
förskola samt Västra förskolan gått i pension. I samband med detta har 
förskoleorganisationen setts över för att varje rektor ska få ett liknande 
personalansvar: 

- Frejgårdens förskola/Västra förskolan: Mirja Lennerskog (tf. rektor) 
- Torsgårdens förskola/Tråvads förskola: Maria Häggblom (tf. rektor) 
- Kvänums förskola/Vedums förskola: Jennie Samuelsson (tf. rektor) 
- Levene förskola/Arentorp förskola: Fredrica Malmberg (tf. rektor) 

Föräldraföreningsrepresentanter hoppas nu på en kontinuitet bland rektorerna 
i framtiden. 
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Broholmsskolans kommande etablering i Vara 

Den fristående Broholmsskolan har ansökt om att ta över verksamheten från 
nuvarande Jungs friskola. Ansökan har gått till Skolinspektionen som också har 
godkänt ansökan. Innan ansökan godkändes fick Vara kommun möjlighet att 
yttra sig över ansökan samt lämna en konsekvensbeskrivning av etableringen. 

Ansökan har gällt årskurs F-5, vilket innebär en utökning av verksamheten på 
Jungs skola som idag har årskurs F-3. Tanken är att det ska tas emot 18 elever i 
varje årskurs. 

Den ursprungliga ansökan inkluderade även årskurs 6-9, men detta drogs 
tillbaka. Broholmsskolan har dock meddelat att de kommer att skicka in en ny 
ansökan kring även dessa årskurser. 

Terminsstarten under hösten 

På Lagmansgymnasiet har det nu gåtts tillbaka till fysiskt undervisning efter att 
det under våren har varit distansundervisning till följd av covid-19. 
Omställningen upplevs ha fungerat bra. Det finns en fortsatt möjlighet för 
gymnasiet att ha distansundervisning till en följd av att enskilda personer 
behöver följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt för att 
underlätta för kollektivtrafiken. Men majoriteten av utbildningen ska ske i 
Lagmansgymnasiets lokaler. 

Grundskolorna har inlett terminen med samma upplägg som under våren. Det 
har inte skett några förändringar till en följd av covid-19. Förutom covid-19 
har många grundskolor upplevt ett problem med att lärare slutar. Bland annat 
Alléskolan har haft många matte/NO-lärare som slutat, men de rykten som 
sprids kring att det skulle varit 6 stycken matte/NO-lärare på Alléskolan 
stämmer inte. 

För förskolan följs fortfarande direktiven från Folkhälsomyndigheten, vilket 
framförallt innebär att barn som har symptom ska vara hemma. Det som 
upplevs som ett problem inom förskolan är personaltapp till en följd av 
sjukfrånvaro. 

Pågående lokalfrågor 

Renovering av Alléskolan/Nästegårdsskolan 

Det har genomförts en förstudie kring att åtgärda renoveringsbehov på 
Alléskolan och Nästegårdsskolan. Denna studie visade på en kostnad på cirka 
190 miljoner kronor att renovera skolorna. Detta har legat över den budget 
som Kommunfullmäktige avsatt för projektet. 

Ett nytt uppdrag har nu getts under våren kring de båda skolorna för att i mer 
detalj gå igenom vilka behov som respektive skola har. Uppdraget är planerat 
att redovisas i slutet av hösten 2020. 

Ombyggnation av Västra skolan till förskola 

Ombyggnationen av Västra skolan till en förskola har nu påbörjats och tanken 
är att den ska vara klara för inflyttning till vårterminen 2021. Den så kallade 
”Gula Villan” är dock redan färdigställd och har tagits i bruk för 
förskoleverksamhet. 
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Nybyggnation av Tråvads skola och renovering av Larvs skola 

Byggstart av nybyggnation av Tråvads skola har nu påbörjats och bedöms vara 
färdig i oktober 2021. 

För Larvs skola kommer projektering att starta under 2021 och renoveringen 
bedöms vara färdig i augusti 2022. 

Nya lokaler för Bygg- och anläggningsprogrammet 

Nya lokaler för Lagmansgymnasiets Bygg- och anläggningsprogram kommer 
att uppföras på den så kallade Svevia-tomten som ligger i anslutning till 
Lagmansgymnasiet. Projektering har börjat kring detta och det kommer vara 
färdigt för inflyttning i januari 2022. 

Övriga frågor 

Skolskjuts 

Föräldraföreningsrepresentant efterfrågar digitala busstidtabeller på hemsidan 
för att kunna se hur rutterna går. Dels för att kunna se om barn kan åka med i 
mån av plats samt för att kunna se om barnet kan åka med en annan buss som 
kanske passar bättre. 

Bildningschef tror inte att detta finns idag men kommer ta med önskemålet. 

Det undras även kring vart frågor kring skolskjuts ska riktas. Kommunens 
skolskjutshandläggare är den som bäst kan svara på frågor. Men när det gäller 
beslut om nya bussturer och liknande är det verksamhetschefen för 
grundskolan som bäst kan svara. 

Utvecklingssamtal 

Föräldrarådsrepresentant önskar fler möjligheter till utvecklingssamtal i 
samband med covid-19. Att endast ha telefonmöten har inte upplevts bra och 
det hade varit önskvärt med fysiska möten ex. utomhus eller i en större lokal. 

Bildningschef svarar att det är upp till varje skola hur de lägger upp 
utvecklingssamtal men att han kommer ta upp det med verksamhetschefen för 
grundskolan för att ta med sina rektorer. 

Bildningsnämndens ekonomi  

Nämndens ekonomi visar på ett prognosticerat underskott på 4,6 miljoner 
kronor vid årets slut. Detta beror bland annat på utökade skolskjutskostnader 
samt fler elever som läser på fristående skolor än vad som planerats för. 

Samarbete mellan rektor och föräldraförening 

Det undras kring hur utbytet och samarbetet mellan skola och 
föräldraföreningar bäst ska ske. Bland vissa föreningar upplevs att det främst är 
föreningen som är engagerad och drar för att få kontakt med rektor. Det hade 
önskats mer engagemang från rektor i form av en uppstartsplan för nya 
rektorer, etc. Samtidigt ska inte rektorn vara helt ansvarig utan föreningen 
behöver vara drivande.  

Samtidigt önskas mer föräldramöten där skolan kallar till möte med samtliga 
föräldrar kring gemensamma frågor. 


