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Valet till 
ungdomsfullmäktige 
Att vara kontaktperson 

Samordning av valet till 
ungdomsfullmäktige 
Valet till ungdomsfullmäktige samordnas av 
grundskoleförvaltningen. Det innebär att 
grundskoleförvaltningen samordnar både för 
kommunlaa grundskolor, grundsärskolor och 
gymnasieskolor, gymnaisesärskolor samt fristående 
skolor på grundskole- och gymnasienivå. 

Samordnare är Fredrika Ideblad. Det är henne ni 
kontaktar vid frågor eller behov av stöd. 

fredrika.ideblad@grundskola.grundskoleförvaltning
en.se  

Här hittar du material som du som kontaktperson har 
nytta av i ditt uppdrag. 
www.goteborg.se/ungdomsfullmaktigekontaktperso
n  

Här kan du läsa mer om valet till 
ungdomsfullmäktige. 
www.goteborg.se/ungdomsfullmaktige  
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April 
Skolorna anmäler kontaktperson tillsamordnaren 
Maj/ Juni 
Kontaktpersonerna har ett första digitalt möte med samordnaren 
Augusti 
Utbildning av kontaktpersoner. Material skickas ut till skolorna. 
September 
Kontakpersonerna utbyter erfarenhet och förbereder sig inför valet 
Oktober 
Elever kandiderar till valet 1 oktober- 5 november 
November 
Valet till ungdomsfullmäktige genomförs 5 – 15 november 
 
För att många elever ska kandidera och delta i valet är det viktigt att 
kontaktpersonen arbetar med valet kontinuerligt hela året.  

1 januari - 31 
december

= en mandatperiod

November
Val till Ungdomsfullmäkte

5 - 15 november

Oktober
Kandidering till 

Ungdomsfullmäktige 
1 oktober - 5 november

September
Lärandepass digitalt
för kontaktpersoner.

Augusti
Utbildningstillfälle personal 12/8

Du anmäler dig via utbildningsportalen. 
(För all skolpersonal inte bara kontaktpersoner)

Maj/ Juni
Kontaktpersoner anmäls in 

Digitalt möte för kontaktpersoner 
Material uppdateras på hemsidan

April
Information ut till skolor om att det går 

att anmäla in kontaktpersoner via 
formulär

Viktiga datum uppdateras på 
hemsidan för kontaktpersoner 

Vad gör en kontaktperson? 
Kontaktpersonen på skolan arbetar med valet till 
ungdomsfullmäktige. Det är med fördel en pedagog som 
undervisar elever i demokrati och samhällsfrågor. 

Som kontaktperson ska du 
• Se till att elever på skolan känner till att de kan kandidera och 

rösta i valet till ungdomsfullmäktige. 
• Informerar kollegor om arbetet med ungdomsfullmäktige. 
• Skapa förutsättningar för elever att delta i valet. 
• Delta i digital utbildning och övriga digitala möten som 

samordnaren håller i. 
• Ha kontakt med samordnaren för ungdomsfullmäktige när det 

behövs.  
 
Det går bra att ha samma kontaktperson på flera skolenheter. 

 
 

Viktiga datum 
• 12 augusti utbildning av all skolpersonal, digitalt. 
• Vecka 32 – höstens arbete med valet drar igång. 
• 1 oktober – 5 november kandidering är igång. 
• 5 november – 15 november valet pågår. 
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