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Håll utkik på 
skolval2019.se

Tidslinje

ARRANGÖR
Arrangören är den som ser till att valet blir av och har 
koll på vad som behöver förberedas och ordnas till 
ert skolval. Arrangören gör saker som att boka lokal, 
informera skolan om valet samt hittar personer som kan 
vara röstmottagare och rösträknare.

RÖSTMOTTAGARE 
Röstmottagare är de som gör att eleverna kan rösta 
under valdagen. De delar ut valkuvert, tar emot röster 
och antecknar vilka som har röstat i röstlängden. Elever 
som behöver hjälp för att rösta har rätt till det och kan 
be röstmottagare om stöd. Minst tre röstmottagare ska 
finnas på plats i vallokalen under hela valdagen.

Det finns massor med saker ni kan göra på er skola för 
att få igång samtal och diskussioner både före och efter 
valet. Exempelvis:

* FÖRELÄSNING 
* TEMADAG 
* DEBATT 
* STUDIEBESÖK

På skolval2019.se finns även länkar till filmklipp, 
rollspel och annat material som passar för aktiviteter i 
samband med Skolval 2019. Välj det som passar just er 
skola!

Vilken roll du än har i Skolval 2019 är det viktigt att dina privata åsikter inte påverkar valet. I din roll är du neutral 
inför politiska partier och valresultatet, kommentera till exempel inte att du gillar eller ogillar ett visst parti. 

Roller

Aktiviteter

:)

ANMÄLAN
För att vara en del av Skolval 2019 behöver ni 
anmäla er via www.skolval2019.se senast den 
1 maj.

STARTPAKET
Under vårterminen skickas startpaket ut i brev 
via posten. I startpaketet finns information för 
att förbereda valdagen.

VALPAKET
Under april börjar valpaket gå ut via 
direktleverans till skolor. I valpaketet finns 
material för valdagen som valsedlar, valkuvert, 
valurna, affischer och instruktioner.

VALDAG
Valdagen sker under perioden 9 maj till 24 maj. 
Ni väljer vilket datum under perioden som valet 
hålls.

VALRESULTAT
Efter rösterna räknats rapporterar kontrollanten 
in skolans resultat via www.skolval2019.se. 
Vänta med att dela ert valresultat på skolan, i 
sociala medier eller i media tills den 26 maj efter 
kl. 22:20.
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inga elever får tvingas att rösta.
Valet är frivilligt

elever i särskolan eller som läser 
språkintroduktion deltar på lika villkor 
som andra elever i samma årskurs. 

Alla elever i årskurserna 
skolan anmält har rätt 
att rösta

elever röstar på vilket parti de vill.
Valet är fritt

ingen elev behöver avslöja vad hen 
röstat på.

Valet är hemligt

KONTROLLANT
Kontrollanten är den som ser till att valet går rätt till och har 
koll på instruktionerna som behöver följas. Denna person är 
på plats under valdagen och stämmer av att röstmottagare 
och rösträknare förstår sina uppdrag. Kontrollanten behöver 
vara myndig senast under er skolas valdag. 

RÖSTRÄKNARE 
Rösträknare är de som gör att skolan får fram ett valresultat. 
De vet vilka röster som räknas som giltiga och hjälps åt att 
räkna så att valresultatet helt säkert stämmer. Minst tre 
och max sex stycken rösträknare ska finnas på plats under 
er rösträkning. Samma person kan både vara röstmottagare 
och rösträknare. 


