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Förslag på upplägg i arbetet med 
valet till ungdomsfullmäktige. 
 

Här kommer en tidplan med tips på hur ni på skolan kan inspirera elever att kandidera 

och rösta. Tidplanen och tipsen har samlats in från skolor som har ett högt valdeltagande. 

På hemsidan för kontaktpersoner i skolan hittar du viktiga datum, informationsmaterial, 

affischer och filmer att visa i samband med undervisning/ i klassrum samt lite kortare 

filmer att visa på skärmar som sitter i skolan eller på era sociala medier.  

V. 33 - 34 

• Information via mejl går ut till kontaktpersoner.  

Gör gärna en egen tidplan för att informera kollegor och elever på skolan. 

• Information- och inspirationsmaterial finns på hemsidan för kontaktpersoner som 

är framtaget för att enkelt hitta det som ni kan tänkas behöva. 

Upplägget varierar mellan skolor och en idé är att involvera samhällslärare för att arbeta 

med valet eller den person som ansvarar för skolans demokratiuppdrag. Ska 

informationen delas på lektionstid/ via undervisningstid eller ska det ske via valstuga i 

biblioteket?  

Vill du bolla idéer med andra kontaktpersoner eller med samordnaren så är du 

välkommen att vara med på lärandepass med erfarenhetsutbyte som sker i september. Se 

hemsidan för datum. 

V. 34 – 39 

• Kontaktperson/ lärare/ rektor informerar all personal på skolan om 

ungdomsfullmäktige och er tidplan över arbetet med ungdomsfullmäktige. 

• Varje klass från åk5 och uppåt får lära sig om ungdomsfullmäktige, hur eleven 

kan kandidera i oktober (från åk 6 och uppåt) och att valet är i november. 

Inspirationsmaterial och filmer finns på hemsidan.  

• Affischer skickas ut till alla skolor med elever från åk5 och uppåt. 

• Sätt upp affischer om ungdomsfullmäktige. 

• Informera gärna i veckobrev/ intranät/ mejl till vårdnadshavare om kandidering 

och val till ungdomsfullmäktige.  

För de som vill ha information om valet på annat språk än svenska så finns det – 

kontakta mig så mejlar jag ut det till er.  

• Boka in före detta ledamöter som besöker er skola och berättar om sina 

erfarenheter. 
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V.39  

Kandideringen öppnar 1/10 

Mejla ut till alla elever att de kan kandidera och lägg gärna med länken 

Ungdomsfullmäktige - Rösta och påverka! (goteborg.se)  

OBS den fungerar först när kandideringen öppnar 1/10 

Tipsa dina kollegor om att prata med elever och prata om vilka frågor som engagerar dem 

och hur de skulle formulera en slogan om de vill ställa upp i valet. Tidigare elevers 

slogans hittar du på förra årets kandideringsaffisch samt i dokumentet ”slogans”. 

V. 40 - 45 

Kandidering pågår! 

• Förbered för valet genom att sätta upp affischer om inte detta redan är gjort. 

• Visa filmen om kandidering som är framtagen för sociala medier i skolans olika 

skärmar. 

• Påminn gärna dina kollegor om att kandideringsperioden är. 

V. 45 – 47 

Valet startar 11/11 och pågår till 21/11 

• Erbjud eleverna att rösta på lektionstid 

• Hjälp de elever som inte kan sina sista siffror genom att ta fram dessa och ha 

tillgängligt under planerad tid för röstning. 

• Stäm av med kollegorna att röstningen är genomförd eller planerad för att 

genomföras. 

• Fördjupad valstatistik finnas att tillgå på hemsidan. Nytt för i år är att ni kommer 

kunna följa er skolas valdeltagande på ett enklare sätt och se om det är aktuellt att 

göra någon extra insats eller inte. 

V.47 

Måndagen är sista chansen att rösta!  

• Påminn kollegor och elever att idag är sista dagen för att rösta (om det behövs – 

se skolan valdeltagande på hemsidan). 

När valet är avslutat kommer ni kunna ta del av valresultatet på ungdomsfullmäktiges 

hemsida.  

 

https://ufval.goteborg.se/

