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Dialogforum 

Tid och plats 

Tid: 2021-05-19, kl. 16:30-17:52 

Plats: Distansmöte via Skype 

Närvarande 

Bildningschef André Essebro 

Utredningssekreterare Per Kärnblad 

  

Bildningsnämndens arbetsutskott Peter Jonsson (M), ordf. 

 Magnus Fridén (C) 

Föräldrarådsrepresentanter:  

Park- Torsgårdsskolans föräldraförening Erica Olsson 

Park- Torsgårdsskolans föräldraförening Jonas Birgersson 

Kvänums föräldraförening Sandra Stridh 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Aktuellt kring covid-19 inom utbildningsverksamheten 

Precis som i samhället i stort sker en viss smittspridning bland elever och 
medarbetare inom kommunens utbildningsverksamhet. Men denna spridning 
har inte bestått av någon klustersmitta där ett stort antal i samma 
avdelning/klass blir smittade samtidigt. Det har därför inte funnits några behov 
av att stänga enheter till en följd av smittspridning. 

Just nu sker det ett stort arbete kring smittspårning på skolorna när barn och 
elever har bekräftats smittade. Smittspårning börjar så fort som 
elev/vårdnadshavare meddelar att smitta är bekräftad och genomförs endast 
för de som har varit i närkontakt med den smittade.  

Det som är viktigt att komma ihåg när det gäller smittspårningen är att skolan 
endast stöttar upp vid detta och att ansvaret om att informera om 
smittspårning egentligen ligger på vårdcentral.  

Ansökningssiffror till Lagmansgymnasiet efter 

omvalsperioden 

Andra valomgången till gymnasiet avslutades den 15 maj inför läsårsstarten till 
hösten 2021. Antalet sökande till Lagmansgymnasiet har ökat från den första 
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valperioden och består nu av 121 förstahandssökande, vilket är en ökning med 
17 sökande från den första valperioden i början av året. 

Samtliga program har ett gott antal sökande förutom det industritekniska 
programmet med endast 5 förstahandssökande. Förhoppningen är att antalet 
sökande ska öka ännu mer för programmet under sommaren. 

Jämfört med förra året är det inte lika många förstahandssökande till 
Lagmansgymnasiet. Det är dock inte en lika stor årskull som för 2020. 

Framtida upphandling av skolskjuts i kommunen 

Kommunens nuvarande avtal kring skolskjuts kommer att löpa ut den 31 juli 
2022. Detta innebär att en ny upphandling kring skolskjuts kommer att ske och 
annonsering kommer att ske i början av hösten 2021. 

Just nu ser rektorer, skoladministratörer och skolskjutshandläggare över 
ramscheman för skolorna, vilket är det som kommer att styra behovet av 
skolskjuts. 

Informationsspridning vid oväntade händelser 

I början av våren gick Smittskydd Västra Götaland ut med en rekommendation 
om distansundervisning till en följd av det rådande smittläget kring covid-19. 
Problemet var att rekommendationen kom på en söndag och skulle börja gälla 
på måndagen dagen efter.  

Behovet att snabbt ställa om till distansundervisning aktualiserade att det 
saknades bra system för snabb informationsspridning från skolorna till 
vårdnadshavare och elever.  

Att köpa in ett nytt system endast för informationsspridning vid oväntande 
händelser bedömdes inte heller som rimlig med tanke på att kommunen precis 
har slutfört en upphandling av ett verksamhetssystem för hela 
skolverksamheten där informationsspridning ingår. Fram till att detta nya 
system är helt implementerat behöver därför varje skola ha egna rutiner för att 
snabbt kunna gå ut med information till berörda vårdnadshavare och elever vid 
oväntade händelser. 

Organisation av sommarjour för förskolor och fritidshem 

2021 

Tidigare år har det organiserats sommarjour för förskola och fritidshem på tre 
ställen i kommunen, dels i Kvänum där förskola och fritidshem varit i samma 
lokal och dels i Vara tätort där en förskola och ett fritidshem haft jouröppet 
medan övriga förskolor och fritidshem håller stängt. 

Med tanke på att efterfrågan av barnomsorg under denna period har varit låg 
har det inte varit ekonomiskt försvarbart att ha öppet på samtliga ställen. Från 
och med 2021 kommer sommarjour därför att finnas i Vara tätort där en 
förskola och ett fritidshem kommer att ha öppet. 

Sommarjouren sker under vecka 28 till 31. 
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Pågående lokalfrågor 

Lokalbehov grundsärskolan 

I takt med att grundsärskolan tar emot fler elever har även dess lokalbehov 
ökat. Idag finns det 32 elever i skolformen som finns i 6 klassrum: 2 klassrum 
på Parkskolan, 2 klassrum i Gula Villan och 2 klassrum i modulerna vid 
Alléskolan. 

När renoveringen av Alléskolan börjar till hösten 2022 kommer särskolan inte 
att kunna ha kvar de två klassrummen som finns i modulerna vid Alléskolan. 
Det finns även ett behov från grundskolan på Parkskolan att använda de två 
klassrum som grundsärskolan har i lokalen idag. 

Långsiktigt kommer det alltså att saknas fyra klassrum för grundsärskolan i 
Vara kommun och redan till hösten 2022 kommer två av dessa att försvinna. 

För att påbörja en eventuell förstudie för att lösa behovet kommer en 
behovsbeskrivning tas fram för att mer i detalj beskriva vilka behov som finns 
för framtiden. 

Renovering av Alléskolan/Nästegårdsskolan 

Projektering har inletts för kommande renovering/ombyggnation av både 
Alléskolan och Nästegårdsskolan. 

De båda projekten kommer att genomföras i etapper där en första etapp för 
Alléskolan har en planerad byggstart till årsskiftet 2021/2022. Båda projekt 
bedöms bli färdigställt till årsskiftet 2023/2024. 

I och med att Broholmsskolan har för avsikt att starta ett fristående 
högstadium i kommunen fanns det tankar i förstudiefasen på att se över 
upptagningsområdena i kommunen för att säkerställa ett acceptabelt elevflöde 
till de kommunala högstadierna. Då kostnaden för skolskjutsen vid en ändring 
av upptagningsområdena hade kostat lika mycket som en utbyggnad av 
Alléskolan valde kommunen att inte utreda en ändring av 
upptagningsområdena. 

Alléhallen och kommande innebandyhall 

Vara IBK:s har påbörjat byggnationen av sin nya innebandyhall i kommunen.  

Renoveringen av Alléhallen, som har avvaktat byggstart av Vara IBK-hallen, 
har nu börjat projekteras. Byggstart för renoveringen är planerad till januari 
2022 och beräknas vara färdigställd i december 2022. 

Torsgårdsskolans skolgård 

Vara Gymnastikförening har ansökt om samt beviljats investeringsmedel från 
kommunen för att kunna bygga en gymnastikhall. De har själva planerat för att 
denna ska ligga i anslutning till Torsgårdsskolans skolgård och att nuvarande 
fotbollsplan då kommer att behövas tas i anspråk. 

Då kommunen endast beviljat ett stöd till investering är det föreningens ansvar 
att driva projektet. Än så länge har inte kommunen fått något besked om 
byggnation faktiskt kommer att ske. 

Om hallen blir av och den tar del av Torsgårdsskolans nuvarande skolgård 
behöver detta kompenseras för genom utökad skolgård mot annan sida av 
skolan. 



VARA KOMMUN  sid 4 (4) 

 

 

 

 

 

Vad gäller eventuella andra behov som skolan ser kring skolgården, ex. att 
marken är i dåligt skick, är det viktigt att rektor lyfter detta med tekniska 
förvaltningen. 

Västra förskolan 

Den tidigare Västra skolan har nu blivit omställd till en förskola; Varas Västra 
förskola. Inflyttning har skett och förskolan är i drift. 

De tidigare modulerna som funnits på plats tillfälligt har tagits bort. 

Tråvads skola 

Byggnation av Tråvads skola har påbörjats. Tidigare var det planerat att 
inflyttning till de nya lokalerna skulle ske under höstlovet 2021 men detta har 
nu flyttats fram till terminsskiftet 2021/2022 för att verksamheten ska kunna 
ha tid att hantera flytten.  

Ombyggnationen av kök och matsal kommer att vara klart redan till 
höstterminen 2021. 

Nya lokaler för byggprogrammet på Lagmansgymnasiet 

Det har beslutats att den så kallade Svevia-tomten, belägen direkt bakom 
Lagmansgymnasiet, ska användas som nya utbildningslokaler för Bygg- och 
anläggningsprogrammet.  

Omställningen har nu påbörjats och beräknas vara färdig i januari 2022. 

Övriga frågor 

Skolmaten 

Representant från Kvänums föräldraförening lyfter synpunkter kring kvalitén 
på skolmaten. I samband med att eleverna hade distansundervisning fick de 
hem matlådor och där hade representanten kunnat provsmaka.  

Generellt upplevs skolmaten ha en dålig kvalité, bland annat har konsistensen 
varit underlig i vissa fall. Efter en jämförelse med den skolmat som Lidköpings 
elever hade fått hem under samma period upplevdes Lidköping ha mycket 
bättre mat.  

Ordförande lyfter att det är viktigt att synpunkten lämnas via exempelvis Bättre 
Vara då det egentligen är kostenheten under tekniska förvaltningen som 
hanterar all kostverksamhet i kommunen.  


