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Brug kommunevalget til at blive mere synlig
Kommunalvalget står for døren. Den 16. november 2021 skal danskerne i stemme- 
boksen til kommunal- og regionsvalg.
 
Det betyder, at det er nu hvor lokalpolitikerne er ekstra lydhøre for vores budskaber 
og mere interesseret i at komme på besøg og se vores gode arbejde ude på ungdoms-
skolerne. I vores arbejde er de gode historier med til at sikre jer de bedste ramme- 
betingelser, og derfor er det oplagt for jeres ungdomsskole, at gribe denne mulighed 
for at vise værdien af jeres lokale arbejde. 

Dansk Folkeoplysnings Samråd har lavet en værktøjskasse til hvordan man kan  
bruge kommunalvalget til at få indflydelse på lokalpolitikerne. Vi har samlet og  
tilpasset fire værktøjer, der nok er de mest relevante for ungdomsskolerne.
 
Med venlig hilsen

Dansk
Folkeoplysnings
Samråd

# 1 – Brug pressen – Skab synligheden

# 2 – Inviter politikerne til debat

# 3 – Aktiv ungedeltagelse i debatter

# 4 – Inviter politikerne på besøg



# 1 – Brug pressen – Skab synligheden
- Hvad går værktøjet ud på? 
Vis jeres resultater og gode arbejde frem! Dette værktøj handler om at tænke mere 
synlighed ind i jeres arbejde. Det kan være lokalpressen eller opslag til jeres sociale 
medier. 

- Hvordan bruger I det?
 Vi har så mange gode projekter og resultater ude i vores ungdomsskoler. Det gode 
arbejde er der mange flere som skal se! Derfor er det en god idé at tænke lokal- 
pressen og sociale medier ind i jeres aktiviteter. 

Har I inviteret til debataften eller bedt nogle politikere om at komme på besøg, så 
inviter pressen med den dag også. 

Derudover kan I selv sørge for at tage billede eller skrive artikler forud eller efter  
besøg/debatterne. 

Dette værktøj er med til at skabe synlighed om jeres gode arbejde. 

# 2 – Inviter politikerne til debat
- Hvad går værktøjet ud på? 
Skab synlighed om jeres virke. Inviter jeres lokalepolitikere ud til en debat. I kan evt. 
gøre det i samarbejde med en ungdomsorganisation, eller en skole eller en frivillig 
forening. 

- Hvordan bruger I det? 
Helt konkret kan I bruge dette værktøj på to forskellige måder. Helt overordnet hand-
ler det om at I, inviterer nogle af jeres lokale politikere til en debataften hvor I styrer 
temaerne og agerer ordstyrer. 

Den første måde I kan bruge debataftenen på, er ved at bede politikerne forholde 
sig til nogle temaer, som I gerne vil have mere viden omkring i jeres daglige arbejde 
i ungdomsskolen. Den anden måde er jeres mulighed for at skabe mere synlighed 
omkring jeres arbejde ved at I, udvælger nogle emner som I er eksperter på og invi-
ter politikerne til at drøfte dette, så de bliver opmærksomme og engageret I jeres 
arbejde. 
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# 3 – Aktiv ungedeltagelse i debatter
- Hvad går værktøjet ud på? 
Alle skal høres i demokratiet. Især vores unge! Tag ud af huset med en håndfuld 
unge og besøg et debatarrangement i jeres lokalområde og klæd dem på til at del- 
tage i samtalen med byrådskandidaterne.
 
- Hvordan bruger I det?
I forbereder nogle gode spørgsmål til politikerne hjemmefra sammen med jeres 
unge, som kan handle om konkrete problemer i deres hverdag eller nogle projekter 
eller ting som de gerne vil have flere. Derefter tager I, en gruppe unge med ud til et 
lokalt debatarrangement og lader dem stille et spørgsmål eller to for at gøre politi-
kerne opmærksomme på jeres arbejde og deres interesser. 

# 4 – Inviter politikerne på besøg
- Hvad går værktøjet ud på? 
Vis jeres hverdag frem – gør jeres mærkesag til politikernes mærkesag! Dette værk-
tøj går ud på, at I tager en eller flere politikere under armen og viser dem virkelig-
heden som den ser ud I jeres hverdag og særligt hvilken stor forskel I gør for jeres 
lokalområde.

- Hvordan bruger I det? 
Kontakt en eller flere politiker og inviter dem ud til jeres ungdomsskole, så de kan se 
det store ansvar I har for børn og unge i jeres lokalområde og hvad I ellers laver af 
gode initiativer. Til dette, kan I lade nogle af de unge vise politikerne rundt og lade 
dem deltage i dialogen på lige fod med jer. Så kan politikerne se hvordan I særligt 
bidrager til at løse de kommunaleudfordringer I jeres område. Besøgene skaber en 
direkte dialog og god relation med jeres lokalpolitikere, som I kan bruge til at skabe 
opmærksomhed om jeres budskaber og løsningsforslag 
som politikerne kan tage med tilbage og kæmpe for på rådhuset.
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