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Velkommen som valgansvarlig til
Skolevalg 2017!
Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag den 2. februar 2017 fra kl. 12-15 på alle tilmeldte skoler. Her får eleverne udleveret valgkort og stemmesedler, og der bliver stillet rigtige
valgsteder op på skolerne med stemmebokse og valgurner.

Hvad skal du som valgansvarlig?
Ansvaret for at stille valgstedet op og gennemføre valghandlingen varetages af en valg
ansvarlig og en valgkontrollant på hver enkelt skole. Valgkontrollantens opgaver er selve
afholdelsen af valghandlingen den 2. februar, optælling af stemmerne og indberetning af
resultatet. Du har som valgansvarlig nogle opgaver forud for valghandlingen, som denne
vejledning skal guide dig sikkert igennem:
1

Udarbejdelse af valgkort

2 Forberedelse af skolevalgsdebatter
3 Opstilling af valgstedet
På de næste sider kan du læse mere om, hvordan du løser opgaverne.

Held og lykke med rollen som valgansvarlig.
Med venlig hilsen

Christian Juul Lentz, projektleder for Skolevalg
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1. Udarbejdelse af valgkort
Alle elever skal have deres eget personlige valgkort med bl.a. navn og adresse på. Du vil i begyndelsen af januar få en e-mail med et dokument, som kan flettes med elevernes navne og
adresser. Skolens kontor har oplysninger om navne og adresser på alle elever i 8. og 9. klasse.
E-mailen indeholder også hjælp til, hvordan du fletter dokumentet med elevoplysningerne.
Når valgkortene er skrevet ud, skal de skæres til, så de ligner valgkort til Folketingsvalg, og
udleveres til samfundsfagslærerne, som giver dem videre til eleverne kort inden valghandlingen. Valgkortet er personligt, så det er vigtigt at understrege for eleverne, at de skal passe på
valgkortet. Det er deres ’billet’ til valget.
Hvis der undervejs i undervisningsforløbet er vigtige beskeder, som skal gives videre til lærere eller elever, vil vi sende dem til din e-mail. Så det er vigtigt, at du i denne periode tjekker
din mailboks, og sørger for at give de informationer videre, som måtte komme.
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2. Forberedelse af skolevalgsdebatter
Skolevalgsdebatten er en vigtig del af den sidste uge af undervisningsforløbet. Her får eleverne mulighed for at afprøve deres holdninger, sætte ansigter på de politiske ungdomsorganisationer og relatere deres mærkesager til den politiske debat.
Som valgansvarlig er det din opgave at arrangere skolevalgsdebat – for skolen alene eller
i samarbejde med andre skoler. En skolevalgsdebat med deltagelse fra de politiske ungdomsorganisationer kræver en tilmelding fra den enkelte skole eller flere skoler i fællesskab
på skolevalg.dk
Afholdelse af skolevalgsdebatten kræver naturligvis planlægning på skolen og eventuel
koordinering med andre skoler. Til gengæld stiller de politiske ungdomsorganisationer sig
til rådighed, og de kan bidrage til at styrke og udbrede debatterne, gøre politik relevant og
nærværende samt inspirere til engagement.
For at sikre de bedste og mest inddragende arrangementer kan man overveje følgende elementer:
• Samarbejde med andre skoler: De politiske ungdomsorganisationer vil gøre deres bedste
for at deltage i alle debatter, der ønskes fra skolerne. Dog er det ikke realistisk med fuld
deltagelse ved alle debatter, hvis alle tilmeldte skoler afholder hver deres debat i samme
uge. Derfor opfordres I stærkt til at samarbejde på tværs af skoler, eventuelt i hele kommunen, om afholdelse af skolevalgsdebatterne.
• Tænk over rammer og form for debatten: Skolevalgsdebatterne kan afholdes på forskellige
måder og i forskellige formater. Paneldebatter kan med fordel arrangeres så eleverne ikke
blot er passive tilhørere. De politiske ungdomsorganisationer tilbyder en bred vifte af debatformer og aktiviteter. Man kan læse mere om mulighederne på skolevalgets hjemmeside.
• Grib chancen for opfølgning og øget engagement: Skolevalgsforløbet er godt afsæt til at
styrke unges demokratiske forståelse og aktive medborgerskab. De politiske ungdomsorganisationer stiller sig gerne til rådighed for at understøtte undervisningen udover debatterne – både før og efter. Man kan læse mere om hvilke tilbud og koncepter, der med
fordel kan benyttes som led i opfølgningen på skolevalget og understøttelse af elevernes
fortsatte interesse for samfund og politik.
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3. Opstilling af valgstedet
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Tal eventuelt med valgkontrollanten om, hvordan valgstedet stilles op. Valghandlingen begynder den 2. februar kl. 12, så valgstedet bør være stillet op dagen inden.
• Stil et bord (eller flere) tæt ved indgangen. Hvis der er flere valgborde, skal der stå numre
på bordene, og det bør fremgå af valgkortet, hvilket bord eleven skal henvende sig ved.
Ved valgbordene skal der stå mindst to stole til de valgtilforordnede.
• Stemmeboksen stilles op, så der er godt med plads rundtom. Hvis der opstår kø, skal denne kunne starte i god afstand fra stemmeboksen.
• Valgurnen stilles i god afstand fra stemmeboksen på vej mod udgangen, så der ikke er
nogen, som kommer til at gå uden at aflevere stemmesedlen. Hvis der er fleres skoler, som
holder valget sammen, eller hvis der deltager andre end 8., 9. og 10. klasser, skal der stilles
valgurner op for hver gruppe, så stemmesedlerne ikke blandes sammen.
Der må ikke foregå nogen form for valgagitation i valglokalet i det tidsrum, hvor valghandlingen foregår, herunder valgplakater og taler.
Hvis jeres skole ikke fungerer som valgsted ved almindelige valg, kan I kontakte kommunen,
som er orienteret om Skolevalg, og som kan være behjælpelig med at arrangere afholdelsen
af valget. Eller I kan kontakte en naboskole, der afholder Skolevalg, og gennemføre valghandlingen der.
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Tjekliste
• Udskriv valgkort og udlever dem til samfundsfagslærerne
• Planlæg debatter og arrangementer på skolen eller i samarbejde med andre skoler
• Sørg for, at valgstedet bliver stillet op med valgborde, stemmeboks og valgurne
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