
 

  

POSTADRESS BESÖKSADRESS TEL VÄXEL FAX E-POST  HEMSIDA 

Vara kommun St. Torget 8 0512-310 00 0512-313 10 bildning@vara.se  www.vara.se 

534 81 VARA VARA

    

  

 MÖTESANTECKNINGAR 

   2022-12-28 Dnr 2021/172 

 
  
  

Dialogforum 

Tid och plats 
Tid: 7 december 2022, kl. 16:30-17:50 

Plats: Sammanträdesrum Stenen, Vara kommunhus 

Närvarande 
Bildningschef André Essebro 

Utredningssekreterare Per Kärnblad 

Utvecklingsledare Pernilla Hallqvist 

  

Bildningsnämndens arbetsutskott Peter Jonsson (M), ordförande 

  

Föräldrarådsrepresentanter:  

Kvänums föräldraförening Sandra Stridh (via Teams) 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson (via Teams) 

Park- Torsgårdsskolans föräldraförening Erica Ohlsson 

Samverkan mellan skola och föräldraföreningar 
Återkoppling sker efter det gemensamma möte som hölls mellan 
representanter från skolor, föräldraföreningar och bildningsnämnden den 10 
maj 2022. 

På mötet diskuterades bland annat: 

• Rollen för skola och hemmet i barnets undervisning 
• Kommunikation mellan skola och hemmet 
• Läxor och hur föräldrar kan stötta vid dessa 
• En tydlighet och transparens från skolan 
• Aktuella ämnen 

Efter mötet upplevs det att det nya systemet VKlass fungerar bra som en 
kommunikationsväg mellan skolan och hemmet samt att det är en förbättring 
mot tidigare kommunikationsvägar. 

Något som flera föreningar upplever är att engagemanget och organisationen 
har lidit efter coronapandemin. Under pandemin blev flera möten inställda och 
det har varit svårt att starta igång det igen. 
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Det lyfts även att rektorns engagemang är betydande för föräldraföreningens 
engagemang. Om rektorn är engagerad och ser vikten av föreningens arbete 
blir det lättare att sprida engagemanget till andra föräldrar. 

Från bildningsförvaltningens sida lyfts att det finns tankar på att använda 
föräldraföreningarna som en referensgrupp. Önskan är att komma bort från 
enkäter till alla föräldrar då det finns en enkättrötthet och då finns en möjlighet 
att använda föreningarna som ett verktyg. Ett första projekt skulle vara som 
referensgrupp för en utvärdering av verksamhetssystemet VKlass. 

Läsårstider 2023/2024 
Följande är läsårstiderna för 2023/2024: 

HT 2023 tisdag 22 augusti – torsdag 21 december 
VT 2024 tisdag 9 januari – fredag 14 juni (gymnasiets student 13 juni) 

Läslov 30 oktober – 3 november (vecka 44) 

Sportlov 12-16 februari (vecka 7) 

Påsklov 25-28 mars (vecka 13) 

Övriga lov 29 september, 27 november, 6 mars, 10 maj, 7 juni 

Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar) förskola/fritidshem 
21 augusti, 30 oktober, 8 januari, 17 juni 

Tider för Dialogforum 2023 
Följande är tider för Dialogforumet 2023: 

Vårterminen 2023 
Onsdagen 1 mars, kl. 16:30-18:30 
Onsdagen 17 maj, kl. 16:30-18:30 
Höstterminen 2023 
Onsdagen 13 september, kl. 16:30-18:30 
Onsdagen 15 november, kl. 16:30-18:30 

Pågående lokalfrågor 

Ombyggnation Larvs skola 
Ombyggnationen av Larvs skola kommer att färdigställas inom kort. Tanken är 
att eleverna ska påbörja vårterminen 2023 i den ombyggda skolan och flytten 
kommer att ske under jullovet. 

Efter detta påbörjas rivning vid Tråvads skola inför dess ombyggnation. 

Ombyggnation av Kvänums förskola 
Ombyggnationen av Kvänums förskola har dragit ut på tiden av flera olika 
skäl. Det senaste har varit överklaganden av ändring av detaljplan för tomten. 

Nu är dock överklagandeperioden över och arbetet kan påbörjas. 

Ombyggnation av Alléskolan/Nästegårdsskolan 
För Alléskolan pågår just nu fas 1 i ombyggnationen av skolan, vilket innebär 
en ombyggnation av byggnaderna för de estetiska områdena. Denna fas ska 
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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 våren 
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.  

Övrigt 

Workshop av föräldraföreningar 
Park/Torsgårdsskolans föräldraförening informerar om en genomförd 
workshop. Workshopen arrangerades av föräldraföreningen med stöd av 
kommunens elevhälsa. Under workshopen pratades om hur föräldrar kan prata 
med sina barn om känslor. 

Workshopen upplevdes som väldigt lyckad, ett 30-tal personer deltog och det 
har kommit frågor i efterhand kring om den kan genomföras igen. I och med 
att det var ett viktigt ämne lyckades det bygga upp ett intresse och engagemang 
från föräldrar. 

Nu finns det tankar på att fortsätta med workshopar och föreningen har varit i 
kontakt med Prinsparets Stiftelse kring deras plattform Lajka. Denna plattform 
syftar till att ge barn och unga en tryggare nätvardag. Representanter från Lajka 
är intresserade av att komma till Vara för att stötta föräldraföreningarna genom 
en föreläsningskväll där flera lokala aktörer kan engageras.  

Det finns en önskan att samarbeta med övriga föräldraföreningar i kommunen 
kring föreläsningskvällen och bjuda in till en arbetsgrupp med flera 
representanter. Även ett samarbete med kommunen önskas. Föreningen 
kommer att ta kontakt med övriga föräldraföreningar via kontaktuppgifter till 
representanter från Dialogforumet.


	Dialogforum
	Tid och plats
	Närvarande
	Samverkan mellan skola och föräldraföreningar
	Läsårstider 2023/2024
	Tider för Dialogforum 2023
	Pågående lokalfrågor
	Övrigt


