ARRANGÖRSFILMEN
På vår hemsida kan ni ta del av
arrangörsfilmen. Använd QR-koden
här brevid eller hitta den under
“Att arrangera” på skolval2014.se.

KOLLA UPP

KOM PÅ

KOORDINERA

KOMMUNICERA

KÖR BARA KÖR!

Undersök vad som får människor på
skolan engagerade. Vilka frågor skulle vara
intressanta att diskutera? Vilka skolor i
närheten kan vara kul att samarbeta med?
Vilka politiker hade varit roligt att få på
besök? Hör runt bland eleverna vad de
brinner för och hur de ser på samhället,
politik och valet. Tänk och känn efter själv.
Kanske finns det en lokal fråga som ligger
alla nära om hjärtat. Kanske upptäcks
en ingång som alla kan relatera till. Hitta
kopplingar mellan det som är viktigt för
eleverna på skolan och partipolitiken!

Bestäm vad det är ni vill göra. Nu gäller det
att bolla idéer och fastställa vilka aktiviteter
som ska arrangeras. Tänk högt och lågt,
stort och smått. Ska det vara en aktivitet
som samlar skolan på en gång, eller ska
varje klass träffas var för sig? Ska det vara
en aktivitet som är vid ett tillfälle, eller ska
det vara en process som sträcker sig över en
längre tid? Hur blir hela skolan engagerad?

Fixa allting som måste göras i förväg. Se
över vad mer ni behöver planera, förbereda
och ta hand om. Bjud in de som ska
komma på besök, boka lokaler och stäm
av planerna med lärare och rektor. Nyckeln
till ett bra arrangemang är att vara väl
förberedd och vara ute i god tid.

Tala om för elever och skolpersonal vad
som ska hända. Berätta om aktiviteten.
Sätt upp affischer på skolan och sprid det i
sociala medier. Försök skapa lite surr kring
evenemanget. Kontakta lokalmedia och
berätta om skolval och planerade aktiviteter.

Genomför aktiviteten och se till att allt flyter
på. Se till att alla som vill får komma till tals
och delta i diskussionerna.

SKOLVAL 2014:s DEBATT INFÖR VALET TILL EUROPAPARLAMENTET

IDÉER

Den 13:e april, mellan 11.30 och 13.30, anordnar Skolval 2014 en debatt inför valet till
Europaparlamentet. Debatten kommer att livesändas på skolval2014.se, där det innan och
under debatten går att ställa frågor till paneldeltagarna. Debatten är ett väldigt bra tillfälle
att lära sig mer om Europaparlamentsvalet och vilka frågor som kommer att dominera
valrörelsen. Självklart går det att se debatten i efterhand också.

Anordna en idéträff och låt tankarna vandra fritt. Vad vill vi ta upp och hur gör vi det bäst?
Alla människor har något som de bryr sig om. Kanske vill de förändra något eller behålla en sak som
är bra. Det kan vara något i ens närhet eller en sak som berör alla. I många fall är det en politisk fråga
trots att man inte tänker på det som politik. När ni diskuterar en fråga som engagerar människor,
försök att hitta kopplingen mellan åsikten och politiken. Vad är viktigt för eleverna på er skola?

Debatten äger rum på Sveriges Elevkårers nationella konferens Upptakt 14 i Uppsala.

GENOMFÖR KRINGAKTIVITETER

Fundera sedan på hur ni vill belysa frågan, kom ihåg att inga idéer är dåliga idéer och inga tankar är
feltänkta. De bästa idéerna är ofta de som först verkar helt tokiga och orealistiska. Tänk utanför lådan!

När ni genomför en riktigt bra aktivitet på er
skola, glöm inte att berätta det för världen!
#skolval2014

INFORMERA LÄRARE & ELEVER
Se till att alla på skolan är
informerade om vad Skolval 2014
är och när det äger rum. Berätta
för såväl elever som lärare.

Glöm inte bort att ha kul!

KONTAKTA MEDIA
Uppmärksamma lokala medier på
att ni ordnar Skolval 2014 och bjud in
dem. De är säkert intresserade av era
kringaktiviteter såväl som själva valet.

FÖRBERED VALET
Se till så att ni har valt ut lämpliga
rösträknare och röstmottagare samt
att ni har fått allt material. Ställ i
ordning lokalen med valskärmar.

TVÅ VAL, EN ANMÄLAN
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är första dagen man kan arrangera
skolval till Europaparlamentet.
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är sista dagen man kan arrangera
skolval till Europaparlamentet.
Inrapporteringen stänger 24.00
samma dag.

är Europaparlamentsvalet. När
vallokalerna stänger presenteras det
preliminära resultatet för Skolval 2014.
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Är din skola bara anmäld till ett av valen?
Logga in på skolval2014.se och ändra din
anmälan så att den gäller båda!

SKOLVALSPERIOD

RIKSDAGEN

FÖRSLAG PÅ KRINGAKTIVITETER

DEBATT
I en debatt kan såväl politiska partier som
enskilda debattörer ställas mot varandra.
Här handlar det om att plocka fram de bästa
argumenten och övertyga flest.
Börja med att bjuda in politiska företrädare.
Oftast är det företrädare för de partipolitiska
ungdomsförbunden som ställer upp i
debatter som sker i skolan. Enklast är att ta
kontakt med lokalavdelningen i er kommun
eller region. På ungdomsförbundens
hemsidor finns information om hur ni ska
gå tillväga.

www.skolval2014.se
Facebook: Skolval 2014
Twitter: @skolval2014
Instagram: @skolval2014

BESTÄM VALDAG
Planera tidigt in en träff där ni
bestämmer vilken dag ni ska
arrangera skolval och boka sen
en lämplig lokal. Var ute i god tid!

SPRID TILL GRANNSKOLORNA
Kolla upp vilka av grannskolorna
som har anmält sig till Skolval
2014. Om någon inte har gjort det
än, försök få dem att göra det!
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TA EMOT VALPAKETET
Cirka en vecka innan valperioden
skickar vi ut valpaketet med bl.a.
instruktioner för valets genomförande,
valsedlar och valkuvert.

är första dagen man kan arrangera
skolval till riksdagen.

FÖRELÄSNING

WORKSHOP

VALVAKA

En föreläsning kan få åhörarna att tänka
i helt nya banor och skapa debatt långt
efter att föreläsningen har slutat. En
partipolitiskt obunden föreläsning kan vara
en bra grogrund för att diskutera ett ämne
på djupet.

En workshop är en aktivitet där det aktiva
deltagandet står i fokus. Syftet kan vara
att få igång en diskussion där alla deltar
eller få en grupp att göra något konkret. En
workshop kan ha olika teman,
men det viktiga är att deltagaren står i
centrum.

Ordna en valvaka som samlar eleverna för att
tillsammans invänta valresultatet, fira sina
partiers framgångar eller trösta varandra om
resultatet inte riktigt blev vad man önskade.
Valvakan kan även bli ett kul avslut för alla
som har varit inblandade i skolvalet.

En föreläsning kan i princip handla
om vad som helst: miljö, integration,
jämställdhet, mänskliga rättigheter,
skolan, fildelning, djurrätt, utrikespolitik,
internationella frågor, diskriminering,
skatter, brott och straff, säkerhet, försvar,
yttrandefrihet, högre utbildning, EU-politik,
bostadspolitik...

HEARING
En hearing är en utfrågning där man ställer
någon eller några till svars, till exempel
en riksdagspolitiker från staden eller en
kommunpolitiker. Vad har hänt sedan förra
valet? Har politikerna hållit sina vallöften?
Om inte, varför?
En hearing är en lite annorlunda form av
debatt där publiken är mer aktiv. Ofta inleds
en hearing med ett anförande. Därefter
får publiken ställa frågor, och deltagarna
på scen får svara. På plats finns också en
moderator, som leder hearingen och kan
ställa kompletterande frågor.

Syftet med en workshop är ofta kreativt.
Det handlar om att sätta igång tankar eller
stöta olika värderingar mot varandra. För
att få en så bra workshop som möjligt
gäller det att alla känner att de vill vara
med och delta. Blanda samtal med
praktiska övningar!

är sista dagen man kan
arrangera skolval till riksdagen.
Inrapporteringen stänger 24.00
samma dag.

är riksdagsvalet. När vallokalerna
stänger presenteras det preliminära
resultatet för Skolval 2014.

SPRID VALRESULTATET!
Efter genomfört skolval kan
diskussionerna och debatten
fortsätta - kanske med
resultatet som utgångspunkt.
Kontakta även lokala medier
och berätta om resultatet!

FÖRBEREDELSER INNAN VALLOKALEN ÖPPNAS
• Sätt upp skyltar för att visa var vallokalen ligger.
• Kontrollera att det inte finns affischer eller annat material med information från partierna i lokalen.
• Möblera lokalen enligt mallen på baksidan. Placera skärmarna så att väljarna kan stå bakom dem utan risk för
insyn, varken inifrån lokalen eller utifrån genom något fönster. Lägg en penna bakom varje valskärm för den som
vill rösta på ett annat parti än de som fått valsedlar distribuerade. Förbered lokalen så att även personer med fysisk
funktionsnedsättning eller begränsad rörelseförmåga kan avlägga sin röst.
• Sätt upp affischen som visar hur man röstar som ni får tillsammans med valsedlarna.
• Placera bord för röstmottagning så att det är lätt att få en överblick över lokalen. Röstlängden och valurnan ska
placeras så att ingen obehörig kan komma åt dem men så att de ändå är väl synliga för väljarna.
• Fyll på förhand i de uppgifter du kan i protokollet som kommer med valsedlarna.
• Kontrollera att allt material som behövs för att genomföra valet finns på plats:
• I vallokalen ska valskärmar finnas, som väljaren kan ställa sig bakom när hen placerar sin valsedel i 		
valkuvertet. Valskärmar förvaras ofta på skolor inför val. Kontakta valnämnden i er kommun och fråga om
ni kan få låna valskärmar. Om det inte är möjligt för kommunen att låna ut valskärmar kan ni bygga egna
skärmar av material som finns på skolan.
• Röstlängden behövs för att hålla koll på vem som har röstat, så att ingen kan rösta flera gånger. Det enklaste
är att använda sig av klasslistor, som ni kan få från skolans expedition. Det är också lämpligt att ha en 		
skolkatalog nära till hands för att kunna identifiera elever som inte har id-handling med sig.
• Valsedlar och valkuvert ska finnas i alla vallokaler. Det ska finnas ett bord i anslutning till vallokalen där
valsedlarna läggs ut. Valsedlarna ska placeras i bokstavsordning. Varje skola ska ha fått lika många valsedlar av
varje parti som det finns elever på skolan.

Hör av dig med frågor till:
info@skolval2014.se

