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Dialogforum 

Tid och plats 
Tid: 2021-09-22, kl. 16:30-18:00 

Plats: Distansmöte via Skype 

Närvarande 
Bildningschef André Essebro 

Utredningssekreterare Per Kärnblad 

  

Bildningsnämndens arbetsutskott Peter Jonsson (M), ordf. 

 Magnus Fridén (C) 

Carl-Uno Olsson (S) 

Föräldrarådsrepresentanter:  

Park- Torsgårdsskolans föräldraförening Erica Olsson 

Park- Torsgårdsskolans föräldraförening Ninnie Ohlsson 

Kvänums föräldraförening Sandra Stridh 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Aktuellt kring covid-19 inom utbildningsverksamheten 
Under hösten har samtliga skolor i kommunen gått tillbaka till fysisk 
närundervisning och detta kommer att vara grundläget sett till nuvarande 
smittläge. 

En nyhet från hösten är att skolorna har fått mer arbetsuppgifter sett till 
smittspårning. När en elev bekräftas vara smittad hjälper skolan till med 
smittspårning där den smittade elevens klass testas. Vid bekräftad smitta delar 
skolan ut gurgeltest till eleverna i den berörda klassen och sedan ansvarar 
vårdnadshavare för att testet genomförs. 

Själva smittläget är stabilt just nu bland kommunens skolor. Det dyker upp 
bekräftade fall bland eleverna löpande men det har inte skett någon 
klustersmitta (flera fall i samma klass) än så länge. 

Antagningssiffror till Lagmansgymnasiet 
I mitten av september var det 136 elever antagna till Lagmansgymnasiet och 
som skulle börja sin första gymnasieperiod. Detta kan jämföras med samma 
period under 2020 då det var 190 antagna elever.  
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Det upplevs dock vara acceptabla siffror då det har varit en mindre årgång 
detta år; 155 elever jämfört med 196 år 2020. 

Alla program får en bra spridning av elever utom Barn- och fritidsprogrammet 
samt Industriprogrammet där det är ett få antal antagna just nu. Detta kan 
lösas genom samläsning av ämnen med andra program. 

Nu påbörjar skolan arbetet inför första valperioden för läsåret 2022/2023, 
vilken kommer att starta under januari 2022. Det kommer vara samma antal 
program och platser som erbjuds inför denna valperiod. 

Översyn av eventuellt volontärsarbete på skolorna 
Just nu sker en översyn av eventuellt volontärsarbete på skolorna och i första 
hand grundskolan. Detta är ett politiskt initiativ där bildningsnämnden gett sin 
förvaltning i uppdrag att göra översynen. 

Syftet med översynen är att få in mer vuxna i skolan som kan hjälpa till och 
finnas på plats där det finns ett behov.  

Nuläget för översynen är att förvaltningen utreder hur genomförbart 
volontärsarbete är i form av exempelvis laglighet, arbetsgivaransvar samt 
kostnad. Bland annat träffar ansvarig utredare andra kommuner som har 
volontärer på sina skolor. Utredningen ska mynna ut i ett förslag på upplägg 
som ska presenteras för bildningsnämnden under hösten. 

Medverkande föräldrarådsrepresentanter ser en möjlighet för volontärsarbete 
när det kommer till exempelvis läxhjälp på fritidshemmet efter skolan.  

Översyn av samarbete mellan skola och föräldraföreningar 
En annan översyn som sker just nu inom förvaltningen är samarbetet mellan 
skola och föräldraföreningar. Även detta är ett politiskt initiativ där 
bildningsnämnden gett uppdraget till sin förvaltning. 

Syftet med översynen är att förbättra samarbetet mellan skola och 
föräldraföreningar i kommunen för att eleverna ska få bättre förutsättningar att 
lyckas i skolan. Eftersom elevens skolgång är ett delat ansvar mellan skola och 
vårdnadshavare bedöms det vara viktigt att detta samarbete fungerar. 

Den första delen i uppdraget gäller att göra en översyn av hur samarbetet 
mellan skola och föräldraföreningar ser ut idag. Eftersom samarbetet ser olika 
ut beroende på skola behöver förvaltningen få en helhetsbild av nuläget. Den 
andra delen i uppdraget gäller att presentera förslag på hur det nuvarande 
samarbetet kan förbättras. 

Närvarande föräldraföreningar ser positivt på uppdraget. Just nu upplever flera 
föräldraföreningarna att det finns en otydlighet kring vilket ansvar som 
föreningen, skolan och kommunens har. Det önskas även en tydlighet kring 
vem som är ansvarig kontaktperson från kommunen gentemot föreningen. Då 
vissa föreningar har upplevt olika rektorer har de märkt att samarbetet ser olika 
ut beroende på vem som är rektor. Genom att förtydliga rollerna så kan det 
blir en större kontinuitet i arbetet. 
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Föräldraföreningarna kommer att kontaktas av förvaltningens 
utvecklingsledare inom ramen för detta uppdrag där nuvarande roller och 
önskemål kommer att diskuteras. 

Information om nytt verksamhetssystem 
Det har upphandlats ett nytt verksamhetssystem för skolornas 
elevadministration. I detta system kommer bland annat uppgifter om elever 
och resultat att registreras. Systemet är upphandlat gemensamt inom V6-
kommunerna (Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara samt Vara) 

Systemet kommer att införas från och med hösten 2022. Vårdnadshavare 
kommer att märka av systemet då exempelvis frånvarorapporteringar, 
betygssammanställningar och liknande kommer att hanteras via systemet. Det 
kommer att komma ytterligare information kring detta till vårdnadshavare. 

Det kommer även att upphandlas en lärplattform, det vill säga en yta där lärare, 
elever och vårdnadshavare hittar uppgifter om undervisningen på samma ställe. 

Det kommer att bli en process för införande av båda systemen, precis som vid 
alla teknikbyten. Både administratörer, lärare och vårdnadshavare kommer att 
behöva lära sig det nya systemet och allt kommer inte vara på plats till en 
början. Inledningsvis kan det därför bli en del frustration men förhoppningen 
är att alla kommer att se nyttan med de mer moderna systemen efter ett tag. 

Kommande organisationsförändring 
Det kommer att ske en organisationsförändring inom den centrala 
bildningsförvaltningen. Denna organisation är nu förhandlad med fackliga 
organisationer och beslutad.  

Förändringen innebär att nuvarande tre verksamhetschefer (förskola, 
grundskola och gymnasieskola) inom skolverksamheten minskas till en. Denne 
kommer att bli personalchef för samtliga rektorer inom skolan och hantera 
typiska chefsfrågor såsom exempelvis arbetsmiljö, rekrytering och 
vikariehantering. 

Det kommer även att anställas en utvecklingsledare för skolprocesser. Denna 
kommer att hantera delar av det som tidigare verksamhetschefer gjorde i form 
av hantering av elevers frånvaro/närvaro, kränkningshantering, 
klagomålshantering och lokalbehov. 

Tanken är att den nya organisationen ska renodla rektorernas uppdrag så att de 
kan fokusera på sin rektorsroll och inte behöva rodda saker som en 
stödfunktion inom den centrala förvaltningen kan arbeta med. 

Den nya organisationen innebär en besparing för den centrala förvaltningen 
och denna besparing har lett till att rektor på Levene-Arentorp skolor har fått 
en biträdande rektor. 

Tanken är att den nya organisationen ska börja gälla från och med 1 januari 
2022. 
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Nytt datum för Dialogforum i november 
Dialogforumet i november har flyttats från den 10 november till den 11 
november klockan 16:30. 

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. 

En förstudie ska nu genomföras för dels lösa det kortsiktiga lokalbehovet inför 
hösten 2022 men även se över en mer långsiktig lösning för grundsärskolan. 

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

Kommunen kommer från sitt håll att renovera den närliggande Alléhallen. 
Denna renovering har tidigare varit uppdelad i olika delmoment under 
upphandlingen. När den första delen gick ut för upphandling visade det sig att 
anbuden som inkom var för dyra sett till den budget som fanns för projektet. 
Detta innebar att upphandlingen pausades under sommaren för att påbörjas 
igen vid ett senare tillfälle och då för hela projektet. Förhoppningen var att en 
större upphandlingen skulle leda till bättre priser i anbuden. 

Tanken är att den nya upphandlingen ska gå ut under oktober 2021 och att 
byggstart ska ske i början av 2022. 

Tråvads skola 
Byggnation av Tråvads skola har påbörjats. Det är planerat att inflyttning till de 
nya lokalerna ska ske under höstlovet 2021, vilket är en tidigareläggning från 
årskiftet 2022-2023. 

Övriga frågor 

Dränering på Torsgårdsskolans skolgård 
Representant från Park Torsgårdsskolans föräldraförening lyfter att de blivit 
uppsökta av NLT för kommentarer kring dräneringen på Torsgårdsskolans 
skolgård. 
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