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Före Under Efter

#skolval2018

Genomförande

KONTAKTA GRANNSKOLORNA
Kolla upp vilka av era grannskolor som har anmält sig 
till Skolval. Uppmuntra gärna till att fler anmäler sig. 
Som grannskolor kan ni tillsammans undersöka om ni 
kan göra något gemensamt och hjälpas åt. Valresultatet 
blir även mer intressant om ni kan jämföra det mellan 
skolorna.

KONTAKTA MEDIA
Uppmärksamma media om valet och de aktiviteter ni 
ordnar. Kontakta lokaltidningen hos er. Sveriges Radio, 
SVT och TV4 har även lokala radiostationer och 
TV- kanaler. Tipsa eller skicka ett pressmeddelande.

SPRID VALRESULTATET
Sprid resultatet på skolan efter att valet är avslutat, både 
valesultatet på er skola och det nationella. Även efter 
valet kan diskussioner och samtal fortsätta.

Tips!

:)

1. BESTÄM DAG FÖR VALET
Börja med att bestämma en dag för valet.
Valdagen hålls under perioden 27 augusti
till 7 september 2018. Bra att tänka på är att
det tar en halv dag att räkna röster innan
inrapporteringen.

2. BOKA LOKAL
När datum är spikat är det dags att boka en 
lokal för valet. I valpaketet får ni information 
om hur ni inreder lokalen.

3. INFORMERA LÄRARE OCH    
ELEVER
Det är viktigt att alla på skolan i god tid får 
information om Skolval och när, var och hur 
det kommer att hållas. Prata med rektor och 
besök lärarmöte för att berätta. Sprid sedan 
informationen i alla klasser. Är ni ett antal 
elever som genomför valet är det en bra idé 
att gå ut i klasser och berätta. Även lärare kan 
informera elever.

4. FIXA VALSKÄRMAR
Till valet behövs valskärmar. Kolla om
det finns valskärmar på skolan. Kontakta 
annars kommunen och se om de kan låna ut. 
Det går även att göra egna valskärmar av till 
exempel kartong.

5. HITTA RÖSTMOTTAGARE OCH  
RÖSTRÄKNARE
Hitta lämpliga röstmottagare och rösträknare. 
En röstmottagare är den som tar emot 
rösterna och kontrollerar identiteten på 
röstaren. En rösträknare räknar rösterna. Om 
skolan är stor kan det vara bra att ha många 
rösträknare så att de kan bytas av. 

6. TA EMOT VALPAKET MED 
VALSEDLARNA
Innan valperioden som startar 27 augusti
skickar vi valpaketet till alla anmälda skolor.
Paketet innehåller bland annat valsedlar,
valkuvert och instruktioner. Kontrollera att ni
har fått tillräckligt många valsedlar. 

7. INSTRUKTIONER TILL 
ALLA ELEVER
Det är viktigt att alla elever förstår hur själva 
röstningen går till. I samma utskick som 
valsedlarna finns material med instruktioner. 
Sprid det till alla!

8. FÖRBERED LISTOR
Det behövs en röstlängd till valet, det är
en lista där det går att bocka av vilka som
har röstat. Exempelvis klasslistor. Förbered
listorna inför valdagen.

9. KONTROLLERA IDENTITET
Den som röstar måste identifiera sig för
att få rösta. Det är för att valet ska gå
rättvist till, alla har en röst var. Kontrollen
gör röstmottagaren, se till att den läser
instruktionerna i valpaketet.

10. RÄKNA RÖSTERNA
I valpaketet finns förklarat hur rösterna
ska räknas. Det är kontrollanten som har 
ansvaret för sammanräkningen. Se till att 
kontrollanten, oavsett om det är en elev eller 
lärare, har läst häftet för kontrollanter och 
instruktionerna noga.

11. RAPPORTERA IN RESULTATET
För att det ska finnas ett gemensamt 
valresultat för alla skolor som deltar behöver 
rösterna rapporteras in. Det är kontrollanten 
som rapporterar in rösterna. Inrapporteringen 
sker på skolval2018. se och det behövs 
inloggningsuppgifter som ni fått via mail till 
den kontrollant och arrangör som angivits vid 
anmälan.

Visste du?
Att ni kan styla ert material? Håll 
utkik på vår Instagram @skolval2018 
för inspiration.

Material
Att det finns både förtryckta och blanka 
valsedlar där ni själva kan skriva in 
namn på det partiet ni vill rösta på?

Valsedel

Att ni själva väljer datum för er valdag 
under perioden 27 augusti 
– 7 september.

Datum
Att ni kan göra valet hur kul som helst 
och utforma det så att det passar just er? 
Uppdatera vad ni gör under #skolval2018

Kul

Att ni kan hitta mer info om material, 
valdatum, turnén och annat på 
skolval2018.se

Hemsida
Att vi håller informationspass runt 
om i Sverige om Skolval. Anmäl er på 
skolval2018.se

Turné


