
  



Politisk information på Vägga Gymnasieskola 
 
Skolan följer Skolverkets rekommendationer i stödmaterialet Politisk information i skolan 
och SKL:s skrift Politiska partier i skolan — vad gäller? Dessa finns på vår hemsida 
under: Om Vägga /  Politik i skolan. 

Politik i undervisningen 
Det finns möjlighet att bjuda in politiska partier att delta i undervisningen om detta görs på ett 
objektivt och sakligt sätt utifrån bestämmelserna i skollagen. Läraren har ett ansvar för att 
frågor blir allsidigt belysta och att argument möts med motargument. Läraren ska även 
informera om läroplanens värdegrund, skolans ordningsregler och redovisa argument och 
uppfattningar som inte kommer fram vid exempelvis en debatt. 
 
I förberedande och uppföljande arbetet i undervisningen är det viktigt att partiernas budskap 
granskas och diskuteras under lektionstid. Har det förekommit kränkningar eller annat som 
behöver åtgärdas är det angeläget att göra det i anslutning till händelsen. 

Politisk debatt 
Skolan anordnar debatter genom samhällskunskapslärarnas försorg. De bjuder med jämna 
mellanrum in de partier som är representerade i riksdag eller kommunfullmäktige eller utifrån 
ett annat objektivt urval som uppfyller bestämmelserna i skollagen. Lärarna utser inom sin 
grupp en moderator. Förberedelse och efterarbete sker i enlighet med moderatorns och 
lärarnas anvisningar. 

Information från partier 
Politiska partier som är representerade i riksdag eller kommunfullmäktige är välkomna att 
informera och bedriva opinionsbildning vid ett tillfälle per termin. Informationstillfällena är under 
skoldagar kl 08:30-12:30, vecka 19 respektive 43. Andra veckor gäller under valår. 
 
Under vecka 19 arbetar skolan på olika sätt med Europa och vecka 43 är det FN-vecka. 
Skolans förhoppning är att partierna beaktar detta i deras samtal med elever och personal. Det 
är önskvärt att ungdomsförbunden kommer.  
 
Under de aktuella veckorna ges varje parti möjlighet att ha bokbord och diskutera med elever 
och personal. Partierna anmäler sitt intresse att de vill komma senast två veckor i förväg.  
 
Rektor ska informera partierna om skolans uppförandekod, likabehandlingsplan och 
ordningsregler. Datum, tid och plats för bokbord tilldelas av receptionen efter att ansvarig/a från 
det aktuella partiet har skrivit under och godkänt uppförandekoden. 
 

  



Uppförandekod vid information från partier 
 
Endast partier (och dess ungdomsförbund) som är representerade i riksdag eller 
kommunfullmäktige får delta. Skolans ordningsregler och likabehandlingsplan gäller. Vid 
störande av ordningen innebär det att man på rektors uppmaning omedelbart måste lämna 
skolans område. 
 
• Anvisad plats och område ska respekteras. 
• Två eller maximalt tre partirepresentanter får medverka vid varje bokbord. 
• Fotografering och filmning av elever eller personal är förbjuden på hela skolans område. 
• Varje parti ansvara för att städa efter sig. Detta innebär att plocka upp kastade flygblad och 

ta bort uppsatta klistermärken inom hela skolans område  
• Inga flygblad eller annan politisk information får läggas i elevskåp eller i personalens brev-

fack. 



 

 

 Vägga Gymnasieskola ∙ Karlshamns kommun 
Väggavägen 2, 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-57 40 00 

Hemsida: www.väggagymnasieskola.se 

 

 

 
Ansvarsförbindelse för politiska partier 
 

Parti / Ungdomsförbund 
  

Datum 

Kontaktperson Mobilnummer 

E-postadress  

Övrigt  

 

Vi förbinder oss att följa uppförandekoden, skolans ordningsregler och 
likabehandlingsplanen samt rektors/moderators övriga instruktioner och uppmaningar 

Deltagare 1 

Namnteckning  Namnförtydligande 

 

Deltagare 2 

Namnteckning  Namnförtydligande 

 

Deltagare 3 

Namnteckning  Namnförtydligande 
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