ARRANGÖRSHÄFTE

Hej
arrangör
Vad kul att er skola är anmäld till Skolval 2019 och att
just du är arrangör. I det här häftet beskrivs steg för
steg hur ett skolval genomförs.

Oavsett är det viktigt att ni pratar och stämmer av
med varandra, då kan ni få till ett roligt och lyckat
val.

Vid anmälan har ni antingen uppgivit en eller två
stycken arrangörer samt en kontrollant. Ni kanske är
fler än så som hjälps åt att göra ert skolval möjligt.

Frågor? Via skolval2019.se kan du få svar och
kontaktuppgifter till oss!

Genomförande

Före valet
1. BESTÄM DAG FÖR VALET

Börja med att bestämma en dag för valet.
Valdagen hålls under perioden 9-24 maj.

2. BOKA LOKAL
När datum är klart är det dags att boka en
lokal för valet. Den ska vara tillgänglig för
alla elever på skolan.

3. INFORMERA OM SKOLVAL
Det är viktigt att alla på skolan, både elever
och personal, får information om ert skolval.
Ni kan till exempel besöka varje klass

och berätta om valet, sätta upp lappar i
lärarrummet, ha ett möte med rektor och posta
inlägg i sociala medier.

4. FIXA VALSKÄRMAR
För att röstningen ska vara hemlig behövs
valskärmar. Väljaren gör i ordning sin röst
bakom valskärmen så att ingen ska se vad hen
röstar på. Vissa skolor är vallokaler och har
därför valskärmar på plats. Om ni inte har sån
tur kan ni vända er till kommunen och fråga
om ni kan få låna valskärmar. Ni kan också
bygga egna av till exempel kartong!

5. FIXA RÖSTMOTTAGARE
OCH RÖSTRÄKNARE

7. FÖRKLARA RÖSTNINGEN FÖR
ALLA ELEVER

Under valdagen behövs röstmottagare och
rösträknare. Röstmottagare är på plats i
vallokalen och gör det möjligt för elever
att rösta, det ska finnas minst tre stycken i
vallokalen under hela valdagen. Rösträknare
räknar rösterna efter valet, det ska finnas
minst tre och max sex stycken på plats under
er rösträkning. Samma person kan både vara
röstmottagare och rösträknare.

För att valet ska bli bra behöver alla elever
förstå hur röstningen går till. I valpaketet
finns en röstningsfigur som beskriver
röstningen steg för steg och på skolval2019.
se finns en film som heter ”Att rösta”. Dela den

6. TA EMOT VALPAKET
Från april börjar valpaket skickas ut till
alla anmälda skolor. Paketet innehåller
det material ni behöver för er valdag
som till exempel valsedlar, valkuvert och
instruktioner. Gå igenom valpaketet och kolla
att ni har fått allt material ni ska.

informationen till alla elever på skolan!

8. FÖRBERED RÖSTLÄNGD
Det behövs en röstlängd till er valdag, det är
en lista över alla som har rätt att rösta i ert
skolval. Under valdagen används listan för att
hålla reda på vilka som har röstat eftersom alla
bara har en röst i var. Klasslistor är något som
många skolor använder som röstlängd.

Under valet
9. STÄLL I ORDNING VALLOKALEN

11. FYLL I PROTOKOLL

Innan valet kan dra igång behöver ni ställa
i ordning vallokalen. Röstmottagare ska till
exempel ha ett eget bort och valskärmarna
ska finnas på plats. Alla valsedlar ska ligga
framme i bokstavsordning i eller precis utanför

Det finns ett protokoll i Instruktionshäftet som
ni får i valpaketet. Fyll i det under valdagen så
att ni kommer ihåg hur valet har gått till.

vallokalen.

När vallokalen öppnar är det dags att ta emot
väljarnas röster. Röstmottagarna gör då saker
som att kontrollera att det bara verkar finnas
en valsedel i valkuverten och att anteckna vilka
elever som har röstat. Kontrollanten ska finnas
på plats i vallokalen för att kunna svara på frågor
från röstmottagare eller andra under valdagen.

10. AFFISCHERA VAR
VALLOKALEN LIGGER
Gör det lättare för elever att hitta till vallokalen
genom att sätta upp affischer eller skyltar om
var man röstar någonstans. En affisch finns
med i valpaketet men det går att ladda ner och
skriva ut fler via skolval2019.se.

12. TA EMOT RÖSTER

Efter valet
13. RÄKNA RÖSTERNA

14. SKRIV KLART PROTOKOLLET

För att få fram ett valresultat behöver
rösterna räknas. I valpaketet finns
instruktioner om hur det går till.

När vallokalen är stängd och rösterna är

Kontrollanten har ansvaret för rösträkningen.
Det är viktigt att hen läst instruktionerna
och förklarar hur rösträkningen går till för
rösträknarna.

räknade skriver ni klart protokollet.

15. RAPPORTERA IN
VALRESULTATET
För att det ska finnas ett gemensamt
valresultat för alla skolor som deltar i Skolval
behöver ert resultat skickas in. Det görs via
skolval2019.se och är kontrollantens uppgift.

Demokrati
Skolval är en chans att undersöka
demokratin. Men vad menas med det
egentligen?

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller
folkmakt. Ofta fungerar det så att de allra
flesta som är medborgare eller bor i ett land
ska ha chansen att vara med och tycka till om
hur landet ska styras, till exempel genom val.

I Sverige har vi representativ demokrati. Det
betyder att invånare via val väljer politiker
som representerar dem och styr landet. Vart
fjärde år hålls val till riksdag, landsting och
kommunfullmäktige i Sverige. Vart femte år
hålls val till Europaparlamentet i EU. Genom
Skolval får ni reda på hur ett val går till och
möjligheten att rösta. Det leder till mer
kunskap om politik och EU!

EU och Europaparlamentet
Om Europaparlamentet
Europeiska unionen (EU) är en union mellan 27 europeiska
länder efter Storbritanniens utträde. Sverige blev medlem
1995. EU-länderna samarbetar kring många olika frågor
till exempel handel, miljö, jordbruk och migration. EUkommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet
bestämmer tillsammans om EU:s lagar och regler, som
Sverige måste följa.

u

705 ledamöter totalt

u

21 ledamöter från Sverige

u

Ledamöter, alltså politiker, väljs via val
i varje medlemsland

På eu.riksdagen.se kan du lära dig
mer om EU!

Inspiration
Det finns massor med saker ni kan göra på er skola för att få
igång samtal och diskussioner både före och efter valet. Här
kommer förslag på olika aktiviteter, ni har säkert också en hel
del egna idéer. Välj det som passar just er skola!

På www.skolval2019.se finns även länkar till filmklipp, rollspel
och annat material som passar för aktiviteter i samband med
Skolval 2019.

FÖRELÄSNING

DEBATT

Bjud in föreläsare till skolan. Lär er mer om
källkritik, partiernas historia eller hur EU
fungerar – det finns många spännande ämnen
att utforska i samband med Skolval 2019.

Något som är vanligt i media under valår är
debatt. Ni kan ordna en egen på skolan där
elever debatterar med varandra, bjuda in
politiska partier eller titta på en debatt som
sänts i tv tillsammans!

TEMADAG
Känns en föreläsning lite kort? Under en
temadag går det att mixa olika delar som
föreläsning, filmvisning, workshop, bokbord
och värderingsövning under en eller flera dagar.
Temat kan till exempel vara demokrati eller EU.

STUDIEBESÖK
En utflykt är ofta kul. Varför inte besöka
valstugor, en nyhetsredaktion eller Europahuset
för att undersöka hur deras verksamhet hänger
ihop med EU och europaparlamentsvalet?

Kom ihåg!
VALET ÄR FRIVILLIGT – inga elever får tvingas att rösta.
VALET ÄR FRITT – elever röstar på vilket parti de vill.
VALET ÄR HEMLIGT – ingen elev behöver avslöja vad hen röstat på.
ALLA ELEVER I ÅRSKURSERNA SKOLAN ANMÄLT HAR RÄTT ATT RÖSTA –
elever i särskolan eller som läser språkintroduktion deltar på lika villkor
som andra elever i samma årskurs

Gör
något
kul!

Tips

Vi har samlat ihop olika tips för ett lyckat

skolval, håll utkik på vår Instagram: @skolval2019

Politiska
partier i
skolan
Bjud gärna in politiska partier till skolan. De kan gästa aktiviteter
som debatter och temadagar. Viktigt att komma ihåg är att det
är rektorn som bestämmer om politiska partier ska bjudas in till
skolan. Enligt skollagen ska urvalet av partier som bjuds in vara
objektivt, det går därför inte att bara bjuda in enstaka partier.
Skriv in ”Politisk information” i sökrutan på www.skolverket.se
för att läsa mer!

Heja er!
Lycka till och uppdatera oss gärna om ert val via #SKOLVAL2019

:)

