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Dialogforum 

Tid och plats 
Tid: 11 november 2021, kl. 16:30-17:25 

Plats: Sammanträdesrum Stenen, Vara kommunhus 

Närvarande 
Samordningsrektor Fredrik Halvarsson, via Teams 

Utredningssekreterare Per Kärnblad 

  

Bildningsnämndens arbetsutskott Peter Jonsson (M), ordf. 

 Magnus Fridén (C) 

Carl-Uno Olsson (S) 

Föräldrarådsrepresentanter:  

Levene föräldraförening Frida Fahlgren 

Park- Torsgårdsskolans föräldraförening Sara Bäcklund 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson, via Teams 

Aktuellt kring covid-19 inom förskola och skola 
Läget kring covid-19 är lugnt på kommunens skolor och förskolor efter att 
Folkhälsomyndigheten lyfte på restriktionerna i samhället tidigare i höstas. Det 
har inte varit några större utbrott av covid-19 på någon enhet. 

Det som framförallt märks av är att det är en större elevfrånvaro samt 
personalfrånvaro än vanligt i och med att personer ska vara hemma vid minsta 
sjukdomssymptom. 

På varje skola finns nu så kallade gurgel-test som kan delas ut om elev får 
sjukdomssymptom. 

Konsekvenser och åtgärder av fjärrundervisning på 
högstadiet 
I samband med nationella restriktioner och rekommendationer kopplade till 
covid-19-pandemin bedrevs det fjärrundervisning på kommunens högstadier 
under 11 veckor under vårterminen 2021. 

Under den tid som fjärrundervisningen genomfördes märktes inte några större 
negativa konsekvenser av att undervisningen skedde på distans. För flera elever 
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var det snarare positivt då de fick lättare att medverka på lektionerna om de 
kunde ansluta hemifrån. 

Det var först efter att den fysiska undervisningen börjat igen som negativa 
konsekvenser noterades i större grad. Flera elever hade en större benägenhet 
att vara hemma efter att de kunnat vara det under fjärrundervisningen. Det har 
även noterats att vissa elever använder påhittade sjukdomssymptom för att inte 
behöva gå till skolan. 

För att motverka negativa konsekvenser av fjärrundervisningen sker en 
uppsökande verksamhet av skolornas elevhälsoteam för att identifiera elever i 
behov av stöd. 

Uppföljningen av höstterminen på grundskolorna 
Det har varit en intensiv start på höstterminen på kommunens grundskolor. 
Flera av rektorerna har märkt av en större andel sena inflyttningar av barn till 
kommunen där det behöver beredas plats för ytterligare elever på skolorna. 
Detta påverkar dels antalet elever per klass där det i värsta fall kan bli väldigt 
många elever på en klass. Samtidigt behöver det ske en kunskapsbedömning 
för att säkerställa att eleven har samma kunskap som resten av årgången på 
skolan. 

Även de fortsätta effekterna av covid-19-pandemin påverkar skolorna genom 
att det blir en stor sjukfrånvaro bland personalen. Sedan påverkar det såklart 
också att även eleverna behöver vara hemma där utbildningen behöver 
planeras för att dessa ska få behöriga betyg. 

Ny rektor på Torsgårdsskolan 
Tidigare rektor på Torsgårdsskolan har avslutat sin tjänst i kommunen sedan 
den 1 november 2021. Tidigare pensionerad rektor i kommunen; Anna-Lena 
Klasson, har gått in som tillförordnad rektor på Torsgårdsskolan fram till att en 
mer permanent lösning är på plats. Information om detta har gått ut till 
vårdnadshavare på skolan. 

I och med att Anna-Lena är tillförordnad rektor kommer hon att hantera alla 
de frågor som vanligtvis hör till rektorn på enheten även om det kan ta lite tid 
innan hon satt sig in i alla detaljfrågor. 

Föräldrarådsrepresentant lyfter att informationen som gick ut kring detta kom 
vid olika tidpunkter baserat på vilken lärare som skickade informationen. Detta 
ledde till onödiga rykten innan alla vårdnadshavare hade fått samma 
information. Det hade varit önskvärt med ett system i framtiden där 
information kunde skickas till alla vårdnadshavare på en gång. 

Det undras även kring vem som ska ta frågor på enheten som tidigare rektor 
ansvarade för. Samordningsrektor svarar att det är  

Läsårstider 2022/2023 
Ett förslag på läsårstider för höstterminen 2022 och vårterminen 2023 är 
framtaget och ska tas i bildningsnämnden den 24 november. Förslaget innebär 
följande: 

HT 2022 tisdag 16 augusti – torsdag 22 december 
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VT 2023 onsdag 11 januari – fredag 9 juni (gymnasiets student 8 juni) 

Läslov 31 oktober - 4 november (vecka 44) 

Sportlov 13-17 februari (vecka 7) 

Påsklov 3-6 april (vecka 14) 

Övriga lov 19 maj 

 5 juni 

Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar) förskola/fritidshem 
15 augusti, 31 oktober, 9 januari, 12 juni 

Datum för Dialogforum 2022 
Bildningsnämndens arbetsutskott har fattat beslut om mötesdatumen för 
Dialogforum under 2022: 

Vårterminen 2022 
Torsdagen 3 mars, kl. 16:30-18:30 

Onsdagen 18 maj, kl. 16:30-18:30 

Höstterminen 2022 
Onsdagen 21 september, kl. 16:30-18:30 

Onsdagen 7 december, kl. 16:30-18:30 

Pågående lokalfrågor 

Renovering Alléhallen 
Kommunen har beslutat att genomföra en renovering av Alléhallen i samband 
med att en ny innebandyhall byggs i anslutning till denna.  

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 upphandling skulle leda till bättre priser i anbuden.  

Upphandlingen har gått ut och förhoppningen är att ett anbud ska vara antaget 
vid årsskiftet. 

Larvs skola 
Projektering för ombyggnation av Larvs skola är färdigställd och ett 
anbudsförfarande kommer att påbörjas inom kort. Tanken var ett 
anbudsförfarandet skulle starta under vecka 44 men det blev något försenat. 

Förhoppningen är att byggstart ska ske under början av januari 2022. 

Övriga frågor 

Kommunikation mellan föräldraföreningar och skolan 
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Representant från Levene föräldraförening lyfter frågan kring hur 
kommunikationen mellan föräldraföreningar och skolan ska ske. Just nu 
upplevs det en svårighet med vad som förväntas av föreningen och skolan.  

Ordförande lyfter att det är på gång en utredning om samverkan mellan skolor 
och föräldraföreningar i kommunen. Förhoppningen är att denna utredning 
ska mynna ut i ett mer konkret förslag kring vad som förväntas av de båda 
parterna. 

Utemiljön på Levene skola 
Representant från Levene föräldraförening undrar kring vad som kommer att 
hända med marken där den nu rivna Röda villan tidigare låg. Idag består ytan 
av gräs men det har funnits tidigare tankar om att kunna använda marken mer 
till skolans skolgård. 

Samordningsrektor svarar att kontakt bör tas med rektor på skolan kring detta 
som i sin tur kan lyfta eventuella önskemål med den tekniska förvaltningen. 

Parkeringsplats vid Torsgårdsskolan 
Representant från Park-/Torsgårdsskolans föräldraförening lyfter frågan kring 
parkeringsplatserna vid Torsgårdsskolan. I samband med att byggnationen av 
nya Rondellen har påbörjats är frågan om parkeringsplatserna kan åtgärdas 
samtidigt.  

Nuvarande parkeringssituation gör att barn behöver ta sig över vägen på ett 
trafikfarligt sätt då det är mycket trafik på vägen samtidigt som det är mörkt på 
morgonen. 

Dialog sker med tekniska förvaltningen kring frågan men 
föräldrarådsrepresentanten önskar lyfta frågan även i detta forum. 

Skollunch 
Ordförande undrar kring vilka synpunkter närvarande representanter har fått 
från sina barn kring skolmaten. 

Från representanter från Levene samt Park-/Torsgårdsskolans 
föräldraföreningar har det överlag varit positivt synpunkter från barnen. På 
Park-/Torsgårdsskolan ses det positivt på att skolan lägger upp filmer och 
bilder på skolmaten via sociala medier då vårdnadshavare kan prata om denna 
mat tillsammans med barnen. 

Från Larv/Tråvad föräldraförening har det upplevts att maten har tappat i 
kvalité från det att barnen gick från Larvs skola till högstadiet på 
Nästegårdsskolan. 

Slöjd 
Representant från Levene föräldraförening tar upp att det har varit problem 
med att få till alla slöjdlektioner på Levene skola. Det finns inget krav på trä- 
och syslöjd i samma omfattning, vilket upplevs vara ett problem då vissa elever 
endast kan studera ett av ämnena mer grundligt. Det undras kring om 
kommunen har några tankar kring behovet av båda ämnena. 

Samordningsrektor svarar att kommunen strävar efter att erbjuda både trä- och 
syslöjd i liknande omfattning på dess skolor. Det kan bli svårt för mindre 
enheter att fylla hela slöjdtjänster och att dessa tjänster då behöver vara 
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utspridda på flera skolor i kommunen. Att behöva åka mellan flera olika 
enheter och ha olika slöjdsalar kan upplevas som problematiskt för flera lärare 
vilket gör att tjänsterna blir svåra att fylla.
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