
 
 

 

Vores kommunalvalg – Vores folkeskole  
- forberedelse til dialogmøde mellem skole og lokalpolitikere 
 
Tak fordi I vil deltage i Vores kommunalvalg – Vores folkeskole 
 
Folkeskolen er nemlig vores alles, jeres og din. Og det er dermed vores, jeres og din ret og pligt at 
indgå i dialogen om at skabe den bedste folkeskole i kommunen og i Danmark. 

 

Formål  
Formålene med ”Vores kommunalvalg – Vores folkeskole”, og det eleverne skal lære, er flere.  
Intentionen med forløbet er, at eleverne får mulighed for at bidrage til at gøre vores fælles folkeskole 
endnu bedre. Gennem forløbet kommer eleverne blandt andet til at forholde sig til følgende 
temaer/emner: 
 

 Hvad vil gøre min, vores og jeres skole endnu bedre? 

 Hvordan får jeg videregivet min holdning til politikerne? 

 Hvordan arbejder lokalpolitikerne? 

 Hvad er folkeskolens rolle i samfundet? 

 Hvilke lokalpolitikere i vores kommune har hvilke uddannelsespolitiske holdninger? 

 Hvordan harmonerer vores lokale politikeres holdninger med de aktuelle nationale 
uddannelsespolitikker? 

”Vores kommunalvalg – Vores folkeskole” knytter sig særligt til elevernes demokratiske 
forståelse, kompetencer og dannelse, som fremgår af Folkeskolens formål §1 stk. 3 og § 2 stk. 1 

”Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i 
et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, 
ligeværd og demokrati.” 

”§ 2. Folkeskolen er en kommunal opgave, jf. § 20, stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret 
for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. 
Kommunalbestyrelsen fastlægger, jf. § 40 og § 40 a, mål og rammer for skolernes virksomhed 
inden for denne lov.” 

Efter endt forløb har eleverne fået en større viden, forståelse og bevidsthed om den fælles folkeskole. 
Yderligere har eleverne erhvervet kompetencer til - og haft konkret mulighed for at give deres bidrag 
til at gøre den fælles folkeskole endnu bedre videre til de lokale beslutningstagere. 
 

Læringsmål 
Læringsmålene, som indfries gennem forløbet, ligger i tråd med fagformål, videns- og kompetencemål 
for samfundsfag. Forløbet er tilrettelagt særligt med udgangspunkt i videns- og kompetenceområder 
indenfor det politiske system og informationssøgning. 
 
Konkrete videns- og kompetencemål som særligt indfries gennem forløbet er: 

 ”at eleven efter endt forløb har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i 
Danmark.” 

 ”at eleven efter endt forløb har viden om politiske partier, deres grundholdninger og 
mærkesager.” 

 ”at eleven efter endt forløb kan redegøre for politiske beslutningsprocesser i Danmark og 
forholdet mellem stat, region og kommune.” 



 
 

 

Før dialogmødet 
Forslag til forberedelse i klassen 
 

Undervisningsforberedelse 

Herunder følger fire overordnede temaer med en række underspørgsmål, som kan danne 
udgangspunkt for forberedelserne til et dialogmøde med lokalpolitikere.  
Inddel evt. eleverne i fire grupper, og lad dem fordybe sig i hvert sit tema, eller udvælg i samarbejde 
med eleverne hvilke temaer,bv I ønsker at sætte fokus på. 
Sørg for, at eleverne har de relevante materialer til rådighed for at gå i dybden med temaet.  
Undersøg også hvilken dag og tidspunkt, som kan bruges til at få besøg af lokalpolitikere.  
 

Elevopgaver 
Det første, I skal gøre, er at kontakte og forberede dialogmødet med lokalpolitikere.   

 

Valg af temaer til dialogmødet  
Inden I får besøg af lokalpolitikerne, skal I være godt forberedte på, hvad I vil tale med dem om. 
Herunder finder I fire temaer, som kan danne udgangspunkt for jeres forberedelse til dialogmødet. I 
kan gå I dybden med alle temaer eller udvælge dem, I synes, lyder mest interessante. 
 
Udvælg dernæst spørgsmål, som I ønsker at gå i dialog med lokalpolitikerne om.  
For at få en god dialog i gang med lokalpolitikeren, er de vigtigt, at I: 

- Formulerer jeres meninger om og holdninger til de valgte spørgsmål. 
- Forbered konkrete forbedringsforslag til de enkelte spørgsmål. 

o Hvad kan I som elever og skole gøre for, at situationen bliver bedre inden for 
området? 

o Hvad ønsker I, at lokalpolitikerne skal gøre? 

 

Baggrundsviden og fire temaer  
Baggrundsviden om national politik og kommunal politik 

- Hvilke partier er der i Danmark, og hvad er deres mærkesager? 
- Hvilke forskelle er der mellem national politik og kommunal politik?  
- Hvad er kommunens opgaver, og hvilke politiske udvalg findes der i jeres kommune?   

 
1. Lokalpolitikere 

- Hvilke partier kommer de lokalpolitikere, der deltager ved jeres dialogmøde, fra? 
- Hvad er deres mærkesager? 
- Har de særlige holdninger på skoleområdet? 

 
2. Lokalt på skolen 
I kan også forholde jer til jeres egen skole og bliver klogere på, hvad en god skoledag skal indeholde. 
Sammen med andre elever kan I f.eks. diskutere og indsamle data ud fra følgende spørgsmål: 

- Hvad er en god skoledag for os?  
- Hvordan kan vores folkeskole blive et bedre sted? 
- Hvad mener andre elever på skolen, at en god skoledag skal indeholde? Hvad mener lærerne, 

pædagogerne, skoleledelsen, skolebestyrelsen, jeres forældre og/eller personer i jeres 
lokalområde (virksomhedsejere, sportsklubbers bestyrelser, børnehavers ledelse mv.)? 

 
 
 
 



 
 

 
3. Skolen og lokalsamfundet 

- Hvad mener jeres forældre, virksomhederne i lokalområdet og/eller jeres fodboldtræner at 
en god skoledag skal indeholde?  

- Hvordan kan man lave samarbejde mellem skolen og lokale virksomheder? 
- Hvordan kan man lave samarbejde mellem skolen og lokale (idræts)foreninger? 

 
4. Politiske temaer på skoleområdet 

- Emner fra folkeskolereformen: 
o Hvordan får vi den bedste understøttende undervisning? 
o Hvordan får vi den bedste lektiecafé, faglig fordybelse mv? 
o Hvordan får vi opfyldt kriteriet om 45 min. bevægelse om dagen? 
o Hvordan styrker vi åben skole?  

- Folkeskole vs. privatskole: Hvad skal man vælge og hvorfor?  
- Klassekvotienter: Skal der være et loft over antallet af elever i klassen?  

 

Dialogmødet 
Herunder ser I et forslag til et program med tidsplan for et to-timers dialogmøde med lokalpolitikere. 
I kan evt. samle alle elever i 7., 8. og 9. klasse, så alle overværer dialogmødet. 
 

Tid Indhold 

10:00 - 10:45 Lokalpolitikerne ankommer. 
Velkomst og rundvisning på skolen. 
 

10:45 – 11:00 Præsentation 
- En elev agerer ordstyrer og præsenterer lokalpolitikerne. 
- Lokalpolitikerne præsenterer sig selv.  

11:00 – 11:15 Tema 1: F.eks. Hvad er en god skoledag for os? 
- Elevernes holdninger til - og meninger om temaet præsenteres. 
- Lokalpolitikernes holdninger til - og meninger om temaet præsenteres. 
- Eleverne præsenterer deres konkrete bud på, hvad eleverne kan gøre for 

at skabe en endnu bedre skoledag. 
- Eleverne præsenterer, hvad de ønsker, lokalpolitikerne skal gøre for 

skabe en endnu bedre skoledag. 
- Lokalpolitikeren kommer med hans/hendes svar på elevernes ønsker. 

11:15 – 11:30 Tema 2: Hvordan kan man lave samarbejde mellem skolen og lokale 
virksomheder? 

- Elevernes holdninger til - og meninger om temaet præsenteres. 
- Lokalpolitikerens holdninger til - og meninger om temaet præsenteres. 
- Eleverne præsenterer deres konkrete bud på, hvad eleverne kan gøre for 

at man kan skabe samarbejde mellem skole og lokale virksomheder. 
- Eleverne præsenterer, hvad de ønsker, lokalpolitikerne skal gøre. 
- Lokalpolitikerne kommer med deres svar på elevernes ønsker. 

11:30 – 11:45 Tema 3: Hvordan kan vi sikre os, at vi får 45 minutters bevægelse om dagen 
- Elevernes holdninger til - og meninger om temaet præsenteres. 
- Lokalpolitikernes holdninger til - og meninger om temaet præsenteres. 
- Eleverne præsenterer deres konkrete bud på, hvad eleverne kan gøre for 

at de 45 minutters bevægelse om dagen skal lykkes. 
- Eleverne præsenterer, hvad de ønsker, lokalpolitikerne skal gøre. 
- Lokalpolitikerne kommer med deres svar på elevernes ønsker. 

11:45 – 12:00 Afrunding 
- Spørgsmål fra salen. 
- Dialogmødet afsluttes, og der overrækkes evt. en lille erkendelighed til 

lokalpolitikerne.  



 
 

 

Efter dialogmødet 
Forslag til efterbehandling af dialogmødet 

 

Undervisningsforberedelse 

Opgaven er, at inspirere eleverne til at undersøge partiernes holdninger og ståsted ud fra partiernes 
valg af mærkesager. Ud fra materialer samt klassedrøftelse rustes eleverne til at gå til valg og sætte 
deres kryds ud fra de lokale beslutningstageres konkrete mærkesager. I efterbehandlingen af 
dialogmødet vil der være fokus på det formelle demokrati, partiernes holdninger og ideologier samt 
selve den fysiske valghandling. 
 
Væsentligt er at sørge for, at eleverne har de materialer til rådighed, der er relevante, for at gå i 
dybden med temaet. 
 
Man kan med fordel lade sig inspirerer af KL’s inspirationskatalog til kommunalvalget 2017:  
https://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_82032/cf_202/Inspirationskatalog__Kommunalvalg_2017.PDF 
 

Elevopgaver 
Elevernes skal sætte sig ind i lokalpolitikernes mærkesager med særlig fokus på uddannelsespolitiske 
mærkesager. Eleverne kan evt. også tage en kandidattest. Formålet med opgaven er, at eleverne 
undersøger partiernes holdninger og ståsted ud fra partiernes valg af mærkesager og på den måde 
rustes til at gå til valg og sætte deres kryds. 
 
Efter dialogmødet kan klassen vælge at følge op og afholde kommunalvalg i klassen, hvor eleverne 
afprøver den nye viden og de nye kompetencer. På denne måde får eleverne mulighed for at prøve 
en valghandling i forbindelse med et kommunalvalg allerede inden, de har fået stemmeret. 

Efter valget kan klassen have en drøftelse af lokalpolitikernes mærkesager og svar på de spørgsmål, 
der blev stillet under dialogmødet. Med udgangspunkt i den konkrete situation kan forløbet med 
fordel udvides til en drøftelse af det repræsentative demokratis præmisser, så elevernes oplevelser 
sættes ind i et større samfundsperspektiv. 

 
 


