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Dialogforum 

Tid och plats 
Tid: 21 september 2022, kl. 16:30-17:23 

Plats: Digitalt möte via Teams 

Närvarande 
Bildningschef André Essebro 

Utredningssekreterare Per Kärnblad 

  

Bildningsnämndens arbetsutskott Peter Jonsson (M), ordförande 

 Lena König (M) 

Carl-Uno Olsson (S) 

Föräldrarådsrepresentanter:  

Kvänums föräldraförening Sandra Stridh 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Park- Torsgårdsskolans föräldraförening Sara Bäcklund 

Återkoppling efter möte med föräldraföreningar 10 maj 
Den 10 maj 2022 genomfördes ett möte mellan företrädare från kommunens 
föräldraföreningar, skolor och central bildningsförvaltning. Under mötet 
diskuterades hur samtliga aktörer kan hjälpas åt för att ska bra förutsättningar 
för elevers lärande och studiemiljö. 

Under mötet lyftes bland annat hur hemmets stöttning kan se ut och vilka 
frågor som är viktiga att diskutera med eleverna. Det nåddes ett samförstånd 
om att skolans ansvar var att ta hand om kunskapsförmedlingen och hemmets 
roll var att fostra eleven. Dock var det viktigt med ett samspel mellan dessa 
båda. 

Efter mötet har förvaltningen inte hunnit arbeta så mycket med hur arbetet ska 
fortsätta efter mötet utan det kommer att tas upp på ett kommande 
Dialogforum. 

Volontärverksamhet i skolan 
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. 
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Uppdraget har inledningsvis 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 inventering av intresset hos kommunens pensionärsföreningar att vara 
drivande i verksamheten har det framkommit att det inte finns något intresse 
för detta. 

Med anledning av detta har bildningsnämndens arbetsutskott gett ett uppdrag 
om att utreda vilka kostnader för att driva volontärverksamheten i egen regi 
samt om det finns någon möjlighet att söka bidrag för verksamheten. 

Programutbud på Lagmansgymnasiet 
Inför valperioden för läsåret 2023/2024 kommer det att erbjudas samma 
program samt antal platser som finns idag på Lagmansgymnasiet: 

Program Platser 
Barn- och fritidsprogrammet (BF) 16 
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 
Ekonomiprogrammet (EK) 28 
El- och energiprogrammet (EE) 16 
Fordons- och transportprogrammet (FT) 16 
Industritekniska programmet (IN) 16 
Introduktionsprogrammen (IM) Efter behov 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 24 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 28 
Teknikprogrammet (TE) 24 

Trafiksituationen vid Vedums skola/Torsgårdsskolan 

Vedums skola 
Hela E20 i södergående riktning har stängts av och letts förbi Vedum i 
samband med en ombyggnation av sträckan. På grund av detta går trafiken 
förbi Vedums skola. 

Inför att trafiken skulle ledas om har det gjorts en riskanalys för att ta fram 
åtgärder för att minska riskerna. En hel del anpassningar har gjorts såsom 
skyltning om hastighetsgränser. Det har fungerat bra trots en ökad trafik. 

Torsgårdsskolan 
För Torsgårdsskolan har det varit en otrygg trafiklösning efter skolans 
ombyggnation. Det har varit otydligt vart övergång ska ske och bilar har kört 
för fort i området. 

Under våren har det beslutats om anpassningar för att säkra trafiksituationen. 
Bland annat har det tillkommit en avlämningsplats istället för endast en 
busshållplats.  

Pågående lokalfrågor 

Alléskolan/Nästegårdsskolan 
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För Alléskolan pågår just nu fas 1 i ombyggnationen av skolan, vilket innebär 
en ombyggnation av byggnaderna för de estetiska områdena. Denna fas ska 
vara färdigställd under vårterminen 2023. Upphandlingen för nästa fas kommer 
att ske i vår och planen är att huvudbyggnaden ska vara färdigställda under 
våren 2024. 

För Nästegårdsskolan kommer förfrågningsunderlag att gå ut i september och 
entreprenör kommer att väljas vid årsskiftet. Byggstart är planerad till kvartal 1 
2023 och om allt går enligt plan kommer det vara färdigställt till kvartal 3 2024. 
Projektet har blivit försenat i samband med en stor personalomsättning på 
kommunens fastighetsenhet.  

Larvs skola 
Det har skett en liten försening av ombyggnationen av Larvs skola då det varit 
längre leveranstider på material än vad som utlovats. Slutbesiktning kommer att 
ske den 25 oktober. Flytten till skolan kommer att ske på jullovet och inte på 
höstlovet som tidigare varit planerat. 

Alléhallen 
Renoveringen av Alléhallen pågår och den första etappen ska vara klar i april 
2023. Hela hallen planeras att vara färdigställd i maj 2024. Under tiden som 
renoveringen pågår kommer det att ske idrottsundervisning för elever på 
Parkskolan och Alléskolan i Vara IBK:s hall. 

Övrigt 

Etablering av fristående högstadieskola – Broholmskolan 
Broholmskolan har ansökt och beviljats en fristående högstadieskola i Vara där 
planen har varit att de ska etablera sig i Vara tätort. Friskolan har sökt ett 
tillfälligt bygglov till och med år 2023 för att bedriva skolverksamhet i en 
industrilokal (tidigare Hermans Hojar). Ansökan har gått till Miljö- och 
byggnadsnämnden och den behandlades och avslogs på nämndens 
sammanträde den 20 september. 

Enligt den beviljade ansökan från Skolinspektionen behöver skolan starta sin 
verksamhet senast hösten 2023. 

Workshop för hur föräldrar kan prata med sina barn 
Park- och Torsgårdsskolans föräldraförening informerar om en kommande 
fysisk träff för dess medlemmar. På denna träff kommer skolans kurator att 
medverka för en workshop för hur föräldrar kan prata känslor med sina barn. 
Föreningen kommer att återkomma till hur workshopen föll ut senare för att 
sprida det till mer föreningar om det blev lyckat.
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