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Dialogforum 

Tid och plats 
Tid: 3 november 2021, kl. 16:30-17:58 

Plats: Sammanträdesrum Stenen, Vara kommunhus 

Närvarande 
Bildningschef André Essebro 

Utredningssekreterare Per Kärnblad 

  

Bildningsnämndens arbetsutskott Peter Jonsson (M), ordförande 

 Magnus Fridén (C) 

Föräldrarådsrepresentanter:  

Arentorps föräldraförening Åsa Sandberg 

Kvänums föräldraförening Sandra Stridh 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Levene föräldraförening Frida Fahlgren 

Park- Torsgårdsskolans föräldraförening Erica Olsson 

Park- Torsgårdsskolans föräldraförening Sara Bäcklund 

Volontärverksamhet i kommunens skolor 
Bildningsnämnden har gett i uppdrag till sin förvaltning att utreda möjligheten 
till volontärverksamhet inom kommunens skolor. Bakgrunden till uppdraget är 
en motion som godkänts av kommunfullmäktige. 

Uppdraget har varit inriktat på att se över om någon av kommunens 
föreningar, exempelvis en pensionärsförening, har något intresse av att driva 
och organisera volontärverksamheten med stöd av kommunen. Detta efter ett 
lyckat exempel i Sundsvall där en förening varit väldigt drivande i att få till en 
volontärverksamhet. 

Efter en preliminär undersökning har det inte upplevts finnas ett stort intresse 
bland kommunens föreningar, men inventeringen kommer att fortsätta. I maj 
är tanken att idén ska presenteras för kommunens pensionärsråd, där 
representanter från pensionärsföreningarna finns med. Samtidigt kommer 
kommunen att utreda vilka organisatoriska och ekonomiska konsekvenser det 
kommer att få för kommunen att organisera verksamheten på egen hand. 
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Samarbete mellan föräldraföreningar och skolor 
Bildningsnämnden har gett i uppdrag till sin förvaltning att se över hur det 
nuvarande samarbetet fungerar mellan föräldraföreningar och skolor. 
Utredningen skulle även se över hur samarbetet skulle kunna utvecklas i syfte 
att stärka lärarens roll i klassrummet och därigenom verka för en ökad trygghet 
och studiero. 

Förvaltningens utvecklingsledare har genomfört intervjuer med ordförande i 
föräldraföreningarna för att inventera hur de anser att samarbetet fungerar idag 
och vilka behov som föreningarna ser.  

Inventeringen har lett fram till ett förslag om att genomföra möte mellan 
representanter från föräldraföreningarna, ledamöter i nämnden, 
grundskolerektorer samt representanter från den centrala förvaltningen. På 
detta möte är tanken att följande frågor ska tas upp: 

- Vilka olika syften tjänar föräldraföreningen, föräldrarådet respektive 
föräldramötet? 

- Hur ser de olika uppdragen ut? 
- Vilka frågor lyfts i respektive forum? 
- Hur kan samverkan mellan skola-hem utvecklas i Vara kommun för att 

ge (mer) stöd i barns och ungas lärande (i större utsträckning än idag)?  

Kommunen kommer att återkomma med en inbjudan till föräldraföreningarna 
för deltagande på mötet. 

Närvarande föräldraföreningar ser positivt på förslaget.  

Det som många föreningar upplever är att det finns en otydlighet kring 
föreningens uppdrag. Ett önskemål är att få en tydlighet kring vad som 
förväntas av föreningen, skolan och kommunen som helhet.  

Föreningarna lyfter även att rektorn spelar en stor roll i hur mycket 
engagemang som visas från föräldraföreningen. Om rektorn ser en vikt med 
föreningen och gärna delar med sig av det som är aktuellt bidrar det till ett 
intresse från föräldraföreningarna och på sikt även enskilda föräldrar. Detta 
kan även bestå av att rektorn lyfter de behov som de har till föreningarna där 
de anser att föreningarna kan stötta rektorn. 

Något som inventeringen visade var att särskilda större frågor påverkade 
föräldrars engagemang. Exempelvis Larv och Tråvads skolors renoveringar 
drev ett engagemang från föräldrarna i dessa samhällen. Något som hade varit 
positivt är därför om det fanns något ansvar/ämne/projekt för de olika 
områdena som kunde motivera föräldrar att engagera sig. 

Ny organisation och rektorer 

Central förvaltning 
Det har påbörjats en ny organisation inom skolverksamheten. Tidigare fanns 
det tre verksamhetschefer för de olika skolformerna förskola, grundskola och 
gymnasieskola. Sedan årsskiftet har dessa slagits ihop till en verksamhet; Skola. 

Ny verksamhetschef för verksamheten Skola har anställts; Christopher Nilsson. 
Han kommer att tillträda den 11 april och arbetar idag som rektor i Tibro 
kommun. 
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Ny utvecklingsledare mot skolprocesser har anställts; Pär (Pelle) Nilsson. Han 
har redan tillträtt sin tjänst och kommer från en roll som biträdande 
grundskolechef i Jönköpings kommun. Tjänsten är ny och kommer dels att ta 
över vissa uppgifter som de tidigare tre verksamhetscheferna hade men även 
stötta upp förvaltningens andra två utvecklingsledare. 

Det som tidigare har varit en elevhälsa och varit riktad mot grundskolan har nu 
ändrats till att bli en barn- och elevhälsa. Detta innebär att de barnhälsoteam 
som funnits inom förskolan nu ingår tillsammans med elevhälsan inom 
grundskolan. Tidigare elevhälsochef Liselotte Everhag-Winbladh är därför 
barn- och elevhälsochef. 

Rektorer 
Ny rektor på Torsgårdsskolan har anställts; Malin Svantesson. Hon kommer att 
tillträda den 7 mars och kommer från en tjänst som rektor i Trollhättan. 
Tidigare har hon även varit rektor i Essunga samt lärare i Vara. 

Ny rektor på Vedums skola har anställts; Pernilla Bergman. Hon kommer att 
tillträda den 18 april och kommer från en tjänst som rektor i Skara. 

Ny rektor på Parkskolan har anställts; Pia Haglind. Hon kommer att tillträda på 
50 % från den 1 maj för att få en överlämning från tidigare rektor Birgitta 
Ahlberg innan Birgitta går i pension. Pia har tidigare varit arbetslagsledare på 
De la Gardiegymnasiet. 

I samband med att ny rektor tillträder på Torsgårdsskolan den 7 mars kommer 
den skolans nuvarande tillförordnade rektor Hans Engvall att bli tillförordnad 
rektor på Vedums skola fram till den 18 april då Pernilla tillträder. 

Närvarande föräldraföreningar lyfter att informationen om de nya rektorerna 
bör gå ut till berörda vårdnadshavare snarast. 

Ansökningar till Lagmansgymnasiet 
Sista ansökningsdagen för den första valperioden till gymnasieskolorna var den 
8 februari. Efter detta såg antalet förstavalssökande till Lagmansgymnasiet ut 
enligt följande: 

Program Sökande 
Barn- och fritidsprogrammet 13 
Bygg- och anläggningsprogrammet 13 
Ekonomiprogrammet 17 
El- och energiprogrammet 18 
Fordons- och transportprogrammet 30 
Industritekniska programmet 4 
Naturvetenskapsprogrammet 2 
Samhällsvetenskapsprogrammet 16 
Teknikprogrammet 12 
Totalt 125 
Antal boende i Vara totalt per årskull: 198 
Sökande i relation till årskull: 63% 

Det totala antalet sökande på 125 är högre än under motsvarande period under 
2021 då motsvarande siffra var 104. Förra året var det dock en lägre årskull 
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sökande och sett till antalet sökande i relation till årskullen har andelen därför 
minskat från 67 % till 63 %. 

Både det industritekniska programmet och naturvetenskapsprogrammet har 
väldigt få sökande. Till det industritekniska kommer det dock att tillkomma ett 
antal sökande från kommuner utanför Skaraborg. Naturvetenskapsprogrammet 
kommer att kunna köra igång med få elever då en väldigt stor andel av 
kurserna kan läsas tillsammans med teknikprogrammet. 

Upphandling av skolskjutsar från HT 2022 
Kommunen har genomfört en upphandling av skolskjutsar för dess skolor. Det 
nuvarande avtalet gäller fram till och med höstterminen 2022 och därför har 
det varit nödvändigt med en upphandling av ny leverantör. Upphandlingen har 
dels gällt bussar och dels taxi. 

Buss i Väst vann upphandlingen för både bussar och taxi. Ett tilldelningsbeslut 
har fattats som tilldelar Buss i Väst avtalet. Efter detta har dock en annan 
leverantör överklagat upphandlingen för den del som gäller taxi. Detta har gått 
vidare till förvaltningsrätten som kommer att avgöra ärendet. 

Även om Buss i Väst är den leverantör som vunnit avtalet kommer de att 
använda sig av Larssons Buss (som är kommunens nuvarande 
huvudleverantör) som underleverantör.  

Kamerabevakning på skolor 
Det kommer att sättas upp kamerabevakning inomhus på Nästegårdsskolans 
högstadium för att motverka skadegörelse och kränkningar. Dessa kommer att 
vara igång dygnet runt för att även kunna hindra eventuella stölder eller 
skadegörelse som kan ske efter skoltid. 

Även på Vedums skola kommer det att sättas upp kamerabevakning, både 
inomhus och utomhus. I detta fall för att motverka stölder och bevakningen 
kommer därför endast att ske efter skoltid. 

Sedan tidigare finns det även kamerabevakning inomhus på Alléskolan för att 
motverka skadegörelse. Detta har skolan sett få en stor effekt. 

Förutom ovanstående kommer det även att genomföras en inventering av vilka 
övriga skolor i kommunen som har ett behov av kamerabevakning. 

Pågående lokalfrågor 

Flytt av delar av grundsärskolan 
Delar av grundsärskolan kommer att behöva flyttas i samband med framtida 
behov från andra skolor.  

Idag finns grundsärskolan på tre platser, dels i anslutning till Parkskolan, dels i 
Parkskolan och dels på moduler i anslutning till Alléskolan. 

I samband med att Alléskolan renoveras kommer de moduler som finns på 
Alléskolan att behöva tas i bruk för Alléskolans elever. Parkskolan kommer att 
utökas till att bli tre paralleller från hösten och kommer därför att behöva 
samtliga klassrum i lokalen. I och med detta kommer grundsärskolan att sakna 
fyra klassrum från och med höstterminen 2022. 
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En lösning har nu tagits fram som innebär att delar av grundsärskolan 
(högstadiet) kommer att flytta in i Warenska villan (som ligger i anslutning till 
Varas Västra förskola) och delar (mellanstadiet) kommer att flytta in i nya 
moduler som kommer att iordningställas. 

Renovering av Alléhallen 
Kommunen har tidigare beslutat om en renovering av Alléhallen. För detta 
projekt hade avsatts 35 miljoner kronor. De anbud som lämnats av 
leverantörer pekade istället på en kostnad uppemot 48 miljoner kronor. Denna 
ökning av 13 miljoner kronor har godkänts av kommunfullmäktige och 
projektet kommer därför att fortsätta. 

Förhoppningen är att renoveringen ska vara helt färdigställd under 2023. 

Alléskolan/Nästegårdsskolan 
Nästa stora renoveringar som är på gång i kommunen är Alléskolan och 
Nästegårdsskolan. I samband med att kostnaderna för byggnationer har ökat i 
hela Sverige finns det en risk att även dessa projekt fördyras. 

Anbudstiden för Alléskolan kommer att gå ut den sista mars och efter detta får 
kommunen svar på hur de inkomna anbuden står sig jämfört med den 
beräknade projektkostnaden. 

Om allt går enligt plan beräknas de båda projekten vara färdigställda under 
årskiftet 2023/2024. 

Larvs skola 
Renoveringen av Larvs skola har nu påbörjats.  

Det har tidigare planerats för att skolan kommer att vara färdigrenoverad till 
sommaren 2022. Det finns en risk att projektet försenas med ett halvår för att 
bli klart vid årsskiftet 2022/2023. 

Trafiksituationen vid Torsgårdsskolan 
Bildningschef har haft dialoger med kommunens gatuchef kring 
trafiksituationen vid Torsgårdsskolan. Just nu finns övergångsstället vid skolan 
på en trafikarbetsplats, vilket inte är optimalt. 

Tyvärr är det svårt att lösa den nuvarande trafiksituationen i samband med 
byggarbetet då en busshållplats behöver tas i beaktande vid flytt av 
övergångsstället. Något som gatuenheten funderar på är att försöka ändra 
flödet för trafiken för att göra övergångarna bättre. 

Övriga frågor 

Inställda bussar och dess påverkan på skoldagen 
I samband med kraftig snöbildning ställdes vissa bussresor in av kommunen 
under februari.  

Föräldraföreningarna undrar vad som är förväntningen från föräldrarna när 
detta händer. I dagsläget var skolorna fortsatt öppna för de elever som kunde 
ta sig till skolan.  
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Alla föräldrar hade dock inte möjlighet att skjutsa in sina barn. Det var i flera 
fall inte lämpligt att föräldrarna själva skjutsade barnen när skolbussen hade 
svårt att köra. Detta gjorde att vissa barn hade en vanlig skoldag medan andra 
var tvungna att vara hemma, vilket inte är helt rättvist.  

Något som kommunen kan fundera kring till nästa gång är om inte skolan ska 
ha helt stängt om inte alla barn kan ta sig till skolan. 

Planering av stängningsdagar 
Föräldraföreningarna lyfter ett önskemål om att kommunen i framtiden ska se 
över planeringen av stängningsdagar. Idag ligger dessa ofta nära en annan 
längre ledighet. Detta gör det svårt för vissa arbetstagare som behöver arbeta 
ikapp väldigt mycket efter ordinarie längre ledigheter och ofta kan bli väldigt 
stressade om ytterligare en ledig dag kommer så pass nära inpå. 

Det finns en förståelse för att det kan vara naturligt för skolan att ha 
planeringsdagar efter lov men föreningarna vill gärna lyfta frågan för framtiden.
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