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SKOLEVALG 2017 
DEBATTMØTER I TROMS 

 

Skolevalgene vil i år bli gjennomført i perioden 28.08-5.09.17. Ved utarbeidelsen av 

tidsplanen har erfaringer og tilbakemeldinger fra forrige skolevalg blitt tatt hensyn til. 

 

Mandag 28. august 

Kl 09.00  

Nordkjosbotn videregående skole  

 

Kl. 13.00  

Kongsbakken videregående skole og 

NTG 

 

Tirsdag 29. august  

Kl 11.00 

Nord Troms videregående skole 

(Nordreisa og Skjervøy)  

 

Kl. 09.00  

Ishavsbyen vgs skolested Breivika  

Kl. 13.00  

Ishavsbyen vgs skolested Rambergan 

 

Onsdag 30. august 

Kl. 09.00  

Senja videregående skole, Finnfjordbotn 

Kl. 13.00  

Senja videregående skole, Gibostad 

 

Kl. 09.00  

Kvaløya videregående skole 

Kl. 13.00  

Tromsdalen videregående skole 

Torsdag 31. august  

Kl. 09.00  

Sjøvegan videregående skole 

Kl. 13.00  

Nordborg videregående skole 

 

Fredag 1. september 

Kl. 09.00  

Breivang videregående skole 

 

Mandag 4. september 

Kl. 09.00  

Stangnes videregående skole 

Kl. 13.00 

Heggen videregående skole 

 

Tirsdag 5. september  

Kl. 09.00  

Rå videregående skole 

 

Kl. 10.00  

Bardufoss videregående skole 

 

 

 

 

SAMETINGSDEBATT OG VALGTORG I TROMS: 

29. august, kl 11.00 Nord Troms videregående skole  

(Nordreisa og Skjervøy er samlet) 

11.00-12.00: Debatt før skolevalget 

12.00-12.30: Lunsj for de som ikke deltar på sametingsdebatten. 

12.00-13.00: Sametingsdebatt: Åpent for alle elever som ønsker. Obligatorisk for alle elever 

som har samisk – både fremmedspråk og første eller andre språk. – Foregår i gymsalen.  

13.00-14.30: Valgtorg – de ulike partiene stiller opp med representanter og stand med 

valgmateriale fra de ulike partiene. Stiller opp bakerst i gymsalen/debattlokalet 

13.30-15.00: Valg i biblioteket 
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30. august, kl 12.00 Tromsdalen videregående skole  

(de interesserte på andre vg skolene i Tromsø kan delta her) 

Kl. 12.00 Sametingsdebatt, auditoriet og Valgtorg gjøres klart 

KL 13.00 Debatt, gymsalen 

KL 14.00 Valgtorg og stemming 

 

4. september, kl 12.00, Heggen videregående skole 

Stangnes og Rå videregående skole inviteres til Heggen 

Kl. 12.00 Sametingsdebatt, auditoriet og Valgtorg gjøres klart 

KL 13.00 Debatt, gymsalen 

KL 14.00 Valgtorg og stemming 

 

Alle skolene i Troms er nå med i den nasjonale undersøkelsen, 

http://www.samfunnsveven.no/skolevalg/  

 

 

Felles retningslinjer:  
 

Etter tilbakemeldinger og erfaringer fra tidligere der debattreglene viser seg å variere svært 

mye fra skole til skole, har fylkesråden bestemt at det er behov for å innføre noen felles 

retningslinjer i denne avviklingen. På denne måten vet debattantene hva de har å forholde seg 

til før hver enkelt debatt. 

 

Fylkesråden ønsker derfor at disse reglene, som er i tråd med Utdanningsdirektoratets 

retningslinjer, skal innføres:  

  

- Alle skal få holde åpningsinnlegg på tre minutter. 

- Dette skal bli etterfulgt av en reell debatt på 30-45 minutter. 

- På spørsmål fra salen skal det være anledning til å ta replikk fra paneldeltagerne 

- Alle skal få holde avslutningsinnlegg på to minutter. 

- Tema er valgfritt. 

- Det skal ikke ha noe å si hvem debattanten er eller hvor han/hun kommer fra, dette er det 

enkelte partis anliggende. 

- For å kunne stille til paneldebatt må dette være et registrert parti som stiller liste i den 

aktuelle kommunen eller ved fylkestingsvalget i Troms. 

- Valgtorg før eller etter debatt på 60 minutter. 

- De som skal ha vanlig papirvalg anbefale vi holder valget samme dag som debatten og 

valgtorget er (stemmesedler er bestilt og blir sent direkte til skolene). 

- Vann og kopper er supert å sette frem til panelet 

 

Videre ønsker de politiske ungdomsorganisasjonene å presisere at debattleder bør være en 

nøytral person - en lærer. Organisasjonene ønsker ikke f.eks. elevrådsleder som debattleder. 

Elevrådsleder på skolene oppfordres til å ønske velkommen og si litt om hvorfor dette 

skolevalget er viktig.  
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Vi oppfordrer skolens ledelse og elevrådsleder om å ha et kort møte med politikerne før 

debatten starter. Her blir dere enige om noen kjøreregler og verdier, slik at dette blir en positiv 

opplevelse for alle ikke minst elevene. Vi håper at dette vil gi høyere deltagelse på 

avstemmingen som vi anbefaler å ha samme dag.  

 

Elevorganisasjon i Troms http://elev.no/Fylkeslag/Troms og noen fra Ungdommens fylkesråd 

blir med på skolene for å hjelpe til med å skape engasjement og markedsføre sitt arbeid på 

egen stand. De skal ikke delta i debatten.    
 

 

Angående debattdeltakere i skoledebatter 
 

Utdanningsetaten har mottatt flere henvendelser om hvilke type politikere som skal delta på 

skolevalgene ved de videregående skolene i Troms. Diskusjonen har vært oppe ved tidligere 

valg og er et tema også i år. 

 

Spørsmålene som stilles dreier seg både om det finnes en øvre aldergrense for de som deltar i 

debattene og om de bør være kandidater på stortingsvalglistene. 

 

Utdanningsetaten mener det verken er ønskelig eller mulig å sette opp noe regelverk eller 

retningslinjer for dette. I et demokrati må det alltid være slik at politiske partier og 

grupperinger har en suveren rett til selv å bestemme hvem de skal la seg representere av. 

 

Dernest er det slik at det særlig for de små partiene vil kunne være vanskelig å rekke over alle 

debattene om det legges for sterke føringer på hvem som kan stille. 

 

I forhold til det å utvikle dyktige, framtidige politikere i alle partier er det selvsagt ønskelig at 

ungdomspolitikerne får en mulighet til å stille i disse debattene, ettersom det er en god 

skoleringsarena i vårt demokrati. Dernest vil nok resultatet og debatten kunne oppfattes som 

mer rettferdig dersom debattantene framstår som noenlunde likeverdige i forhold til alder og 

erfaringer. Utdanningsetaten vil derfor anmode de politiske partiene til å engasjere 

ungdomspolitikere som debattanter, så lang det er praktisk mulig.  

 

Kommentar lagt til ved publisering på www.samfunnsveven.no  

(Disse tipsene ble utarbeidet i forkant av skolevalget i 2009.) 

Orientering til elevene 

Vi ber om at denne orienteringen blir gjort tilgjengelig for elevene. Man kan lese den opp, 

men den bør også skrives ut og legges tilgjengelig for elevene. 

"Skolevalgets hovedhensikt er å være et virkemiddel i arbeidet med å stimulere den politiske 

interessen og øke den politiske kunnskapen blant elever i videregående skole. Data om 

valgadferd og politiske holdninger blir samlet inn og gjort tilgjengelig for skolene, slik at de 

kan benyttes i undervisningen. 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) arrangerer skolevalget på oppdrag fra 

Utdanningsdirektoratet. 

mailto:hanne.roaldsen@tromsfylke.no
http://elev.no/Fylkeslag/Troms


                                                          

Kontaktperson: Hanne Sofie Roaldsen, ungdomskoordinator og rådgiver i  

Troms fylkeskommune. hanne.roaldsen@tromsfylke.no, 77 78 80 71, 901 93 931 

 

 

Prosjektets hovedmålsetting er å være et pedagogisk verktøy i arbeidet med å gjøre elevene 

kjent med og interessert i politiske prosesser, rutiner og saker: 

 Elevene får praktisk erfaring ved å være med på å gjennomføre prosjektet. 

 Elevene får kjennskap til valgprosedyrene, og til hvordan samfunnsforskere samler inn 

informasjon. 

 Elevene får muligheten til å undersøke data om sin egen gruppe. 

 

SAMETINGSDEBATT OG VALGTORG I TROMS 2017: 
 

Sametingsvalget og Stortingsvalget skal gjennomføres og er to helt forskjellige valg. Vi 

ønsker derfor å tilrettelegge valgene og debattene til beste for alle parter. Erfaringene fra sist 

valg viser at det kan være hensiktsmessig å gjennomføre to ulike debatter, både av hensyn til 

sametings- og stortingsdebatten. Det vil gi sametingspolitikerne og stortingspolitikerne en 

mulighet til å føre en debatt på egne premisser med tematikk som hører til deres 

forvaltningsorgan.  

 

Vi foreslår derfor at det avsettes inntil 45 min (avhengig av antall debattanter) til 

Sametingsdebatt ved de skolene der sametingspartiene ønsker å ha egen debatt. En slik 

løsning kan gi god flyt og kunnskapsrike debatter som kan skape interesse for begge valg. Vi 

håper det kan være en god løsning for alle og vi har vært i dialog med skolene og diskutert 

med partiene som stiller til Sametingsvalg hvilke skoler de ønsker å ha egne skoledebatter, der 

sametingspolitikken kan være i fokus.  

 

Kom gjerne med tilbakemelding fra disse tre skolene når dere ønsker at sametingsdebatten 

skal gjennomføres?  

 

Ønsker dere å være med på valgtorgene til de skolene som ikke har sametingsdebatt? Se egen 

liste med andre datoer under. 

 
 

SAMETINGSDEBATT OG VALGTORG I TROMS: 
29. august, kl 11.00  

Nord Troms videregående skole  

(Nordreisa og Skjervøy er samlet) 

 

30. august, kl 12.00  

Tromsdalen videregående skole  

(de interesserte på andre vg skolene i Tromsø kan delta her) 

 

4. september, kl 12.00 

Heggen videregående skole 

Stangnes og Rå videregående skole inviteres til Heggen 

Sametingsskolevalg 
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1. Det må opprettes et eget sametingsmanntall ved skolen. Reglene for oppføring 

i Sametingets ordinære valgmanntall er rettesnoren, men i praksis bør det være 

et tilstrekkelig vilkår at eleven "oppfatter seg selv som same". 

2. Valgansvarlig må hente elevpassord til sametingsskolevalg fra skolens side på 

Samfunnsveven. Passordene må ikke blandes med de andre 

skolevalgpassordene. 

Sametingsskolevalget skal gjennomføres på samme måten som stortingsskolevalget. 

Skolene må likevel passe på å skille manntallene. Når valgstatistikken skal registreres 

på Samfunnsveven, må skolen alltid kunne oppgi: 

o Antall elever i det ordinære (stortings)valget. Altså det totale manntallet 

inkludert samer. 

o Antall elever som er avkrysset i manntallet til stortingsvalget. Merk at dette 

også vil inkludere de i samemanntallet. 

o Antall elever i samemanntallet. 

Antall elever som er avkrysset i manntallet til sametingsskolevalget 

 

Vi minner om de viktigste tidsfristene for Skolevalget 2017: 

15. mai: Frist for påmelding til skolevalget og til valgundersøkelsen. 

21.-24. august: Mulighet for å teste oppleggene for elektronisk skolevalg og elektronisk 

valgundersøkelse. 

26. august: Siste frist for å oppdatere eller endre påmeldingsstatus, og for å teste oppleggene 

for elektronisk valg og elektronisk valgundersøkelse. 

5. september: Siste frist for gjennomføring av skolevalget. Innmelding av resultater må skje 

innen kl. 17.00. 

30. september: Siste frist for å gjennomføre valgundersøkelsen. 

 

Vi gleder oss til årets skolevalg! 

 
Vennlig hilsen 

 

Hanne Sofie Roaldsen 

Ungdomskoordinator 

Utdanningsetaten, Avd. for opplæring i skole og bedrift 

Troms fylkeskommune 

Telefon: +47 77 78 80 71 

Mobil: +47 901 93 931 

www.tromsfylke.no  

 

 

mailto:hanne.roaldsen@tromsfylke.no
http://www.tromsfylke.no/

