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Dialogforum 

Tid och plats 

Tid: 2020-12-09, kl. 16:30-17:35 

Plats: Distansmöte via Skype 

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 

Aktuellt kring covid-19 inom utbildningsverksamheten 

Lagmansgymnasiet har gått över till fjärrundervisning/distansundervisning 
under perioden 2020-12-07 till 2021-01-06. Detta till en följd av 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Beroende på hur situationen 
ser ut efter den 6 januari kan beslutet komma att förlängas. 

För grundskolan är det en hög sjukfrånvaro bland personalen. Detta beror inte 
på covid-19-insjukningar utan på att personal ska stanna hemma vid minsta 
förkylnings-symptom.  

Totalt finns det ungefär sju bekräftade smittfall på skolorna sedan pandemin 
började, vilket i sammanhanget bedöms vara ett lågt antal. På gymnasiet har det 
varit fem fall bland eleverna och en bland personalen. För förskolan finns inga 
sammanställda siffror kring detta. 

I övrigt arbetar skolorna med utifrån rutiner vid bekräftad smitta samt 
anpassningar för att minska spridningen, ex. i form av inställda evenemang 
såsom julavslutningar och luciatåg. 
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Skolans läsårstider 

Skolans läsårstider för läsåret 2021/2022 har beslutats av bildningsnämnden: 

HT 2021 torsdag 19 augusti – onsdag 22 december 

VT 2022 tisdag 11 januari – fredag 10 juni (gymnasiets student 9 juni) 

Läslov 1-5 november (vecka 44) 

Sportlov 14-18 februari (vecka 7) 

Påsklov 11-14 april (vecka 15) 

Övriga lov 24 september 

29 november 

 9 mars 

 27 maj 

Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar) förskola/fritidshem 

16 augusti, 1 november, 10 januari, 13 juni 

Dialogforum 2021 

Datum för Dialogforum för år 2021 har beslutats av bildningsnämndens 
arbetsutskott: 

Vårterminen 2021 

2021-02-10 2021-05-19 
Höstterminen 2021 

2021-09-22 2021-11-0 

Tiderna för mötena är mellan kl. 16:30 till 18:30. 

Namn på kommunens förskolor 

För att få en tydlighet och likriktighet kring namnet på kommunens förskolor 
har bildningsnämnden förtydligat vilket namn som alla förskolor i kommunen 
ska ha: 

o Varas västra förskola (tidigare Frejgårdens förskola & Västra förskolan) 
o Varas östra förskola (tidigare Torsgårdens förskola) 
o Vedums förskola 
o Kvänums förskola 
o Tråvads förskola 
o Arentorps förskola 
o Levenes förskola 

Måluppfyllelse för utbildningsverksamheten 

Det finns ett antal mål som följs upp av bildningsnämnden som gäller för dess 
verksamheter, bland annat kopplat till utbildningsverksamheten i kommunen. 

Nämnden har nu fått en första rapportering av måluppfyllelsen för 2020. 
Rapporten har bland annat visat på att måluppfyllelsen i årkurs 6 behöver öka. 
För årskurs 9 finns det en hög behörighet till gymnasiets yrkesprogram men 
behörighetsgraden till de studieförberedande programmen behöver förbättras. 
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Sett till elevernas upplevelse av studiero har det noterats att högstadiet har låga 
siffror som behöver förbättras. 

Just nu tas det fram handlingsplaner för hur resultaten ska öka bland eleverna 
och detta är något som kommer att presenteras för nämnden i februari. 

Kameraövervakning vid Nästegårdsskolan och 

Lagmansgymnasiet 

En ansökan till Datainspektionen är inlämnad kring kameraövervakning 
utomhus på Nästegårdsskolan. Tyvärr är det väldigt långa handläggningstider 
för godkännande från Datainspektionen och det bedöms inte finnas något 
tillstånd för detta före sommaren 2021. 

Det finns även en inlämnad ansökan för kameraövervakning på AMB-
parkeringen vid Lagmansgymnasiet. Det upplevs ha varit mycket stökigheter på 
parkeringen bland annat i form av bilkörning på kvällar. 

Pågående lokalfrågor 

Renovering av Alléskolan/Nästegårdsskolan 

Det har skett en delrapportering kring den pågående förstudien kring 
renovering av Alléskolan och Nästegårdsskolan. Tanken var egentligen att 
förstudien skulle vara helt färdigställd och redo att presenteras under 
decembernämnden men arbetet har dragit ut på tiden kommer nu att 
presenteras på februarinämnden 2021. 

Anpassning av Pentahallen för att säkra arbetsmiljön 

Det har pågått mycket diskussioner kring ljudnivån i Pentahallen när det sker 
idrottsundervisning i hallen. Mätningar har visat att ljudnivån är väldigt hög, 
vilket i sin tur påverkar arbetsmiljön för de lärare som bedriver undervisningen. 

Nu har det genomförts en förstudie för att dels minska ljudnivån men även för 
att bygga ett förråd för skolutrustning i anslutning till hallen. Förstudien visade 
på att det borde räcka att sätta upp ljudabsorbenter i hallen, inte en skiljevägg 
som tidigare har diskuterats. Detta kommer innebära att bildningsnämnden 
kommer att ersätta den förening som äger hallen genom en ökad hyra under 5 
år. 

Nya hallar och dess påverkan på Torsgårdsskolans skolgård 

Det har ansökts om en hall för padelbanor på fastigheten norr om 
Torsgårdsskolan. För detta har kommunens planenhet börjat en ändring av 
nuvarande detaljplan för att Vara SK ska kunna bygga en större hall på tomten. 

Finns även planer på att bygga en gymnastikhall på den mark där 
Torsgårdsskolan har en fotbollsplan idag. Vara gymnastikförening har ansökt 
om stöd från kommunen för att kunna bygga denna hall. Detta kommer 
behandlas av kommunfullmäktige under dess decembermöte och det är därför 
inte säkert att hallen kommer bli av. Skulle hallen byggas måste skolan 
kompenseras för den förlorade marken  
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Övriga frågor 

Ny ordinarie bildningschef 

Ordförande informerar om att André Essebro är anställd som ny ordinarie 
bildningschef och kommer att tillträda den 1 januari 2021. André är idag 
tillförordnad bildningschef och har varit det sedan sommaren 2020. 

Säkrare övergångsställe på Torsgårdsskolan 

Representant från Park/Torsgårdsskolan efterfrågar en säkrare övergång 
mellan parkering och Torsgårdsskolan. 

Bildningschef tar med sig frågan till tekniska förvaltningen. 

Parkering på Nästegårdsskolan 

Representant från Kvänums föräldraförening efterfrågar utökade parkeringar 
vid Nästegårdsskolan då det är svårt att finna parkeringar idag. 

Bildningschef tar med sig frågan till tekniska förvaltningen. 

 


