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Rånnums skola i Vargön har byggts 
om och till för 35 miljoner kronor.

– Alla tycker det är jättefint och lo-
kalerna fungerar mycket bra, säger 
rektor Gunvor Skeppstedt.

Rånnums skola, skolan mitt i samhället, har 
anor som folkskola från 1917. På 40-talet 
byggdes en våning till och skolan fick gym-
nastiksal och separat matsalsbyggnad. Sedan 
har mindre justeringar gjorts genom åren.

– Om- och tillbyggnationen har gjorts 
mycket varsamt och känsligt, där den gamla 
atmosfären tagits till vara och där bland annat 
de nya fönstren är i äldre stil. 

Barnen har fått en fantastisk skolgård med 
en helt ny fotbollsplan och flera lärare ut-
trycker förtjust att det är som att börja ett nytt 
jobb. Det blir en kick för hela verksamheten 
det här. 

Samtidigt som vi fått en modern skola kan 
vi ändå känna av historiens vingslag. Därmed 
bär vi med oss historien in i framtiden. Det 
är faktiskt så att till hösten börjar en flicka 
i skolan som är fjärde generationen i hennes 
familj som varit elev på Rånnum. Det finns 
ett visst värde i det.   

Modern skola
Även om de robusta tegelväggarna står sig 
stadiga i minst 70 år till har skolundervis-
ningen förändrats sedan 1917. 

Breda korridorer får ge vika för inspire-
rande studiehörnor, katederundervisning för 
interaktiva databaserade skrivtavlor, svarta 
tavlor för whiteboards, väggar har rivits och 
överlag ger nya Rånnums skola ett ljust, 
transparent och inbjudande intryck.

– Jag är särskilt nöjd med klassdörrarna 
med runda fönster. De är bra för mig, då kan 

jag småkika in i klassrummet utan att störa 
undervisningen, ler Gunvor.

Barnen överst – personalen i källaren
En helt ny matsal har byggts ihop med sko-
lan där även hemkunskapen har sin under-
visning. I gymnastiksalen har en scen i ena 
änden uppförts, för det är inte bara skolan 
som fått nytt liv, även musikskolan i Vargön 
har fått sju nya moderna övningsrum och kan 
använda gymnastiksalen som konsert- och 
övningssal med god akustik. En ny hiss har 
också installerats.

–  Vi har även en mindre scen i matsalen för 
musikcafé eller annan underhållning.  

I äkta 2000-talsanda har personalutrym-
men halkat ner i källaren. Den fina utsikten 
över samhället och Halle- och Hunneberg er-
bjuds de äldre skolbarnen.

Mötesplats för fler
Under hela projekttiden har en projektgrupp 
på skolan varit delaktiga i byggprocessen.

– Absolut, vi har lagt ner många timmar på 
det här. Vi ville ha en flexibel skola som också 
kan anpassas till framtida behov och nya ar-
betssätt. 

Skolan, mitt i samhället, ska också kunna 
fungera som mötesplats i Vargön för fler att 
använda från morgon till kväll. Det har vi nu 
fått. Det känns inte i dagsläget att vi fått ge 
avkall på väsentligheter.

Skoleleverna trivs på Rånnums skola i Vargön som om- och tillbyggts, 
bland annat med en ny skolgård. Den 71-åriga skolans tillbyggnad speglar 
den äldre arkitekturen på ett spännande sätt.

Ljus framtid i historisk miljö

Fakta:
Rånnums skola har ca 190 elever i för-
skoleklass till klass 6, en klass i varje 
årskurs. I skolan finns även tre fritids-
hem integrerade.

Vänersborgs kommun investerar sju 
miljoner i nytt stall och nytt ridhus i 
Brätte.
    – Det blir bättre för hästarna, per-
sonalen och ryttarna. I framtiden kan 
vi utveckla verksamheten och erbjuda 
fler aktiviteter, säger Stina Skoogh-
Berglöf, kassör i Vänersborgs ryttar-
förening.

Vänersborgs ryttarförening är en av Väners-
borgs största barn- och ungdomsföreningar, 
med entusiastisk verksamhet årets alla dagar.

– Vi erbjuder ridskola från fem års ålder, 
dessutom kan alla småbarn pröva på drop-in 
knatteridning lördagar kl. 13-14. Det kostar 
40 kronor för 15 minuter i sadeln.

Ridhuset används också av personer som 
har egen häst och under skollov och helger 
hålls tävlingar, kurser och läger. Ryttarfören-
ingens ungdomsstyrelse ordnar olika aktivi-
teter under året som rykttävlingar, övernatt-
ningar, filmkvällar med mera. 

För många, speciellt tjejer, fungerar stallet 
som en fritidsgård där man träffar kompisar 
och umgås.

En resurs i samhället
Det nya stallet och ridhuset med måtten 90 x 
24 meter väntas stå färdigt våren/sommaren 
2008. Det nya ridhuset uppfyller Ridsports-
förbundets tävlingskrav vilket innebär att 
klubben kan arrangera fler och större tävling-
ar i framtiden. 

En fördubblad ridhuskapacitet innebär 
också att möjligheterna för ridning för funk-
tionshindrade och ridning i rehabsyfte ökar 
jämfört med idag. 

– Vi ser oss själva som en tillgång för 
Vänersborgs kommun på flera sätt, där ef-

terfrågan på hästnära boende ökar över hela 
Sverige och där ridning har en självklar roll i 
kommunens fritids- och rekreationsutbud.

– Vi är ingen renodlad tävlingsklubb utan 
ser vår huvudverksamhet inom utbildnings- 
och ungdomsverksamhet. Vi är en god plant-
skola i regionen där bidrag är en mindre del 
av verksamhetens finansiering, säger Stina.

Tjejers självbild 
Förutom de idrottsliga och sociala aspekterna 
inom hästsporten betonar Stina även andra 
viktiga fördelar med verksamheten:

– Det handlar om den personliga utveck-
lingen. Ungdomarna lär sig respektera och 
bemästra en varelse som väger minst tio 
gånger mer än de själva. På så vis lär de sig 
sätta gränser, utvecklar ledaregenskaper och 
stärker självbilden genom att anta dessa ut-
maningar. 

Tyvärr ser könsrollerna, inte minst inom 
tonårskulturen, ut så att utrymmet för starka 
och självständiga tjejer är begränsat.  Det gör 
att hästintresset inte sällan blir vilande under 
den period som man söker sin vuxenidentitet 
för att åter väckas i 30-års åldern. 

Kraftig satsning på hästidrott

Fakta:

Vänersborgs ryttarförening startades 
1964 och har 480 medlemmar, varav 
340 lektionsryttare. Av dessa 340 är 70 
procent ungdomar under 20 år. Klubben 
äger i dagsläget 26 hästar och har 4,7 
heltidsanställd personal i anläggningen 
i Brätte.

Vänersborgs ryttarförenings medlem-
mar tävlar i hopp, dressyr och fälttävlan.

Hästidrott är en tillgång för Vänersborgs 
kommuns invånare. De kommande 
investeringarna kommer att öka utbudet som 
Vänersborgs ryttarförening ansvarar för. 
På bilden Frida Johansson på hästen Stina.


