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Hjælp med valgkort?

Hvis den unge ikke har modtaget et valg-

kort senest 5 dage før valget, skal du kon-

takte borgerservice i din kommune. For-

klar den unge hvad valgkortet betyder – 

hvor de skal stemme og hvornår.

På valgstedet?

Inden ankomsten: Forklar den unge hvad 

en stemmeseddel er, stemmeboksen og at 

de kun må sætte et kryds. På valgstedet: 

Hjælp den unge med at blive registreret på 

valgstedet, hvis de har brug for det.

Hvad nu hvis den unge kommer til at 

fortryde et kryds?

Sætter de ved en fejl deres kryds forkert, 

kan I hos en valgtilforordnet få revet stem-

mesedlen i stykker og få en ny.

Hvad hvis de glemmer deres valgkort?

De unge kan også bruge deres sygesik-

ringsbevis, kørekort eller pas, når de skal 

stemme.

Hvad nu hvis den unge ikke kan den 

dag?

Som alle andre vælgere i Danmark har de 

ret til at stemme pr. brev på Borgerservice. 

En afstemning til valg i Danmark er altid hemmelig. Det er alene den enkelte 
unge, der ved hvad de stemmer, og det er kun dem, der beslutter om andre skal 
vide det. Men hvordan kan du som forælder – eller andre hjælpere – bistå den 
unge med at stemme, hvis de synes det er svært og overskueligt?

Hjælp de unge 
til at afgive deres stemme?

Hvad nu hvis den unge har problemer 

med at komme frem?

Hvis den unge har problemer med trans-

port, f.eks. på grund af et fysisk handicap, 

kan du hjælpe med at udfylde et ansøg-

ningsskema, henvend dig på borgerser-

vice, så de kan få lov til at brevstemme 

hjemme og ikke skal møde personligt 

frem på Borgerservice.

Kan den unge få praktisk 

hjælp til at sætte sit kryds? 

Søg altid råd og vejledning 

hos en valgtilforordnet. 

Den unge kan afgive sin 

stemme i en bil, hvis de 

har svært ved at komme 

ind. Du kan læse stemme-

sedlen op og hjælpe med at 

sætte kryds. Den unge kan 

bruge sin hjælper, familie, æg-

tefælle eller en ven. De der hjæl-

per må aldrig blande sig i, hvad 

den unge vælger, og de har altid 

tavshedspligt.

 For at få hjælp til at sætte 

sit kryds skal den unge 

være til stede og kunne 

fortælle dig eller en 

anden hjælper direkte og tydeligt, hvor de 

vil sætte krydset. Det er ikke nok, at du har 

en seddel med, eller at det bliver formidlet 

af en tolk. Husk: Det er altid muligt at spør-

ge en valgtilforordnet om reglerne.

Læs mere på: http://valg.oim.dk/vael-

gere/hvordan-stemmer-jeg/kan-jeg-faa-

hjaelp-til-at-stemme.aspx



8 Ligeværd oktober 2013

Der er naturlige forskelle i måden at gribe et kommunalvalg an, 

når den ene part er en pædagogisk institution og den anden 

part er en politisk interesseorganisation. Fælles for begge parter 

er, at kommunalvalget ikke går ubemærket hen.

Få gang i valg aktiviteterne
Ligeværd har talt med Vordingborgskolen og Ligeværd Vendsyssel som 
eksempler på aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget.

Vordingborgskolen

- Som en uddannelsesinstitution er det en vigtig del af vores ar-

bejde at fremme elevernes demokratiske dannelse. Der ligger 

ikke det i det, at vi siger til eleverne, at de skal stemme, forklarer 

John Mathiasen, lærer på Vordingborgskolen, og 

en af de lærere, der arbejder med det konkrete 

undervisningsforløb i forbindelse med kommu-

nalvalget.

Forløbet på Vordingborgskolen omfatter over-

ordnet undervisning i det danske demokrati, Grund-

loven, de politiske partier, folketinget og kommuner 

og regioner. Det kan måske lyde knastørt for unge men-

nesker, men undervisningen er tilføjet et økonomispil og poli-

tisk besøg på skolen, med fokus på forholdene for unge, så de-

mokratiet for kød og blod og eget engagement sat på.

- Økonomispillet er vi ved at få på plads. Det bliver en arbejds-

måde, hvor eleverne, inddelt i fire grupper, får hvert et budget til 

en fiktiv kommune. Hvad koster det at drive en kommune? Hvor-

dan vil de fordele økonomien i deres kommune? Hvordan vil de 

prioritere unge, ældre, kultur, veje og så videre? Efterfølgende 

sammenligner vi deres prioriteringer med budgettet i Vording-

borg Kommune og ser på hvordan prioriteringerne er i forhold til 

elevernes prioriteringer, fortæller John Mathiasen.

- Medborgerhuset, som vi forpagter til hverdag, er afstem-

ningssted, så på den måde får vi valget meget tæt på. Vi får hele 

det store menageri, som et valg også er, helt tæt på og måske er 

der også nogle praktiske opgaver for vores elever i den forbindel-

se. Godt en fjerdedel af vores elever er stemmeberettigede, og vi 

går alle med på valgdagen og ser valgforløbet, slutter John Ma-

thiasen.

Vordingborgskolen er en kostskole og en fri fagskole. Skolens 

værdigrundlag er ”ansvarlighed i forhold til et sundt og aktivt liv 

i fællesskab med og i respekt for mennesker med forskellig bag-

grund og forskellige kulturer".

Ligeværd Vendsyssel

Ligeværd Vendsyssel vil have de lokale politikere ud busken, så 
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Få gang i valg aktiviteterne
Ligeværd vendSySSeLS 
SpørgSmåL TiL parTierne:

Om STU
Hvordan vil dit parti aktivt sikre, at indsatsen for 
denne gruppe af udsatte unge er helhedsoriente-
ret og arbejder med alle aspekter - deres uddannel-
se (STU), jobmuligheder, boligforhold, sociale situation og fritidsmulig-
heder?
Hvilke initiativer vil dit parti tage for at sikre, at de unge, der har gen-
nemført en STU-uddannelse, kan komme videre i beskæftigelse og/el-
ler uddannelse og derved få tilknytning til arbejdsmarkedet? 
Hvordan vil dit parti sikre sig, at de kommunale myndigheder, som den 
øverst ansvarlige for uddannelsen, sikrer at den ansvarlige UU-vejleder 
og STU-udbyder tilbyder et forløb med sammenhæng, kontinuitet og 
opfølgning?
Hvilke initiativer vil dit parti tage, for at sikre at den unge og forældre-
ne får grundig information om mulighederne også på tværs af kom-
munegrænserne?
Hvilke initiativer vil dit parti tage, så tilrettelæggelsen af et tilbud altid 
tager afsæt i den unges forhold og ønsker om uddannelsestilbud også 
på tværs af kommunegrænserne?

Om socialøkonomiske virksomheder:
Socialøkonomiske virksomheder har et dobbelt formål: at tjene penge 
og at gøre noget godt for samfundet – eksempelvis ved at ansætte ud-
satte borgere i deres virksomhed. Socialøkonomiske virksomheder har 
et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål, er uafhængige af kom-
munen og geninvesterer et evt. overskud i virksomheden og formålet:
Hvilken holdning har dit parti til oprettelse af sådanne virksomheder?
Hvilke opgaver mener I disse virksomheder med fordel kan løse opga-
ver for udsatte f. eks unge med særlig behov?
Hvordan vil dit parti bidrage til socioøkonomiske virksomheder sikres 
økonomi til at varetage opgaverne?
Hvordan vil dit parti i givet fald bidrage til, at borgere med særlige be-
hov visiteres til disse virksomheder?
Hvordan vil dit parti bidrage til at lette og støtte etableringen af social-
økonomiske virksomheder - for eksempel på landet og i mindre byer?
Ser dit parti perspektiver for samfundsudviklingen i etablering af så-
danne virksomheder, specielt på landet eller i mindre byer?

deres holdninger er tydelige. De vil, kan man sige, 

have ”svesken på disken”. Derfor har de hen-

vendt sig direkte til politikerne i Frederikshavn, 

Hjørring og Brønderslev kommuner med en ræk-

ke vigtige spørgsmål i relation til unge med sær-

lige behov.

- Vores grund til at henvende os til politikkerne 

før valget er at vise, at Ligeværd er til stede og in-

formere om, at nu vil vi have dem i tale. Det kan 

både være via medierne med deres svar, og vi vil 

selvfølgelig også være til stede på vælgermøder-

ne. Vores mål er og bliver politisk for kun derigen-

nem kan vi få indflydelse, forklarer Bente Gunder-

sen, formand for Ligeværd Vendsyssel, om initiati-

vet. 

Ligeværd Vendsyssel har formuleret en række 

spørgsmål til partiernes holdning til blandt andet 

STU og etablering af socialøkonomiske virksomhe-

der – se boxen.

I henvendelsen til de lokale partier skriver Lige-

værd Vendsyssel blandt andet: I forbindelse med 

den forestående kommunale valgkamp vil vi gerne 

yde de unge og deres forældre den service at for-

tælle dem, hvordan de politiske partier og lokalli-

ster i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kom-

muner ser på deres situation. Vi vil desuden gerne 

oplyse vore medlemmer om, hvilke opgaver parti-

erne og lokallisterne mener, at kommunerne skal 

løse, for at unge med særlige behov kan opnå de 

bedst mulige kompetencer og et aktivt arbejds- og 

fritidsliv.

Det er vores hensigt at samle svarene kommu-

ne for kommune og efterfølgende sende dem til 

vore medlemmer i de respektive kommuner. Det er 

desuden vores hensigt at søge pressedækning på 

initiativet og dermed offentliggøre, hvilke partier 

og lokallister, der har svaret. 
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Hvem afgør om og hvilken STU du kan 

starte på? Hvem afgør hvordan dit res-

sourceforløb skal sættes sammen? Hvem 

afgør om du kan få en mentor, støtteper-

son eller en hjælper? Hvem afgør om du 

kan få førtidspension? Hvem afgør om du 

kan få din egen bolig eller komme i et bo-

fællesskab?

Svaret er i alle tilfælde: Det gør din 

kommune.

Ved kommunalvalget vælger du kom-

munalpolitikere. Det er politikerne i din 

kommune, der bestemmer hvordan kom-

munens penge skal bruges – skal de bru-

ges på veje, skoler, ungdomsklubber, kul-

tur, uddannelse og så videre. Kommunal-

politikerne beslutter også om behandlin-

gen af dig og din sag skal være hjælpsom 

og overskuelig, eller besværlig så du skal 

rende forvirret rundt fra kontor til kontor i 

det kommunale system. Det er  ansatte i 

kommunen, for eksempel din sagsbehand-

ler hvis du gerne vil have en STU, der ud fra 

kommunalpolitikernes beslutninger i byrå-

det, afgør hvad du konkret bliver tilbudt. 

Så hvis du får et afslag fra kommunen om 

for eksempel et STU-forløb, kan det skyl-

des at politikerne i kommunen har truffet 

en beslutning, hvor der ikke er ret mange 

muligheder for dig og måske ikke de til-

bud, du gerne vil have eller har brug for.

Vi vil gerne vise dig, hvor vigtigt det er 

Hjælp de unge til at forstå kommunens betydning for deres liv:

Kommunen har enorm 
indflydelse på de unges liv
Folketinget vedtager love, regler og den store samlede økonomi for det danske 
samfund, men det er på mange måder politikerne i din kommune og i regionen, 
der skal føre det hele ud i livet. Det er vigtig, hvad de mener og beslutter, og der-
for er det også vigtigt at unge med særlige behov stemmer.

at du stemmer til Kommunalvalget den 19. 

november. Vi har her listet nogle af de vig-

tige opgaver op, hvor kommunalpolitiker-

ne eller og politikerne i regionen har stor 

indflydelse på dit liv:

Vil du gerne have en uddannelse?

Kommunen har ansvaret for næsten al 

specialundervisning af børn, unge og 

voksne. Skal du have en STU eller en EGU 

er det også kommunalpolitikerne, der be-

slutter hvilke tilbud der skal være til dig. 

Kommunen driver UU (Ungdommens Ud-

dannelsesvejledning), hvor du får lavet en 

uddannelsesplan.

Mangler du et arbejde? 

Din kommune driver Jobcentret som er 

det sted hvor al formidling af arbejde og 

måske korte uddannelsesforløb foregår. 

Kommunen har stor indflydelse på den 

hjælp du kan få og på at skabe job og 

praktikpladser til unge. Kommunalpoliti-

kerne kan beslutte, at kommunen selv op-

rette job- og praktikpladser og de kan pri-

oritere at få virksomhederne i kommunen 

til at gøre det. 

Har du brug for særlig hjælp?

Har du brug for kontanthjælp? Skal du 

have et ressourceforløb? Har du brug for 

et fleksjob eller et skånejob? Det er i alle 

tilfælde din kommune, der skal tilbyde og 

betale for løsning af sociale opgaver.

Har du brug for personlig støtte?

Har du brug for en mentor eller en støtte-

person til at klare dine forpligtelser og din 

hverdag? Også her er det kommunen der 

har det afgørende ord om dine mulighe-

der. Politikerne i din kommune vælger, 

hvor mange penge og kræfter der skal 

bruges til mentorer og støttepersoner.

Hvad med folkeskolen?

Skal det være kedeligt at gå i skole? Hvor 

mange kræfter skal skolerne bruge på at 

inkludere alle elever? Folkeskolen er en af 

din kommunes største opgaver, og de har 

stor indflydelse på hvordan pengene og 

kræfterne skal bruges i folkeskolen.

Mangler du aktiviteter i din fritid? 

Mangler der en fodboldklub eller en mo-

tocrossbane, der hvor du bor? Er der et 

ungdomssted, hvor du kan møde andre 

unge som dig? Har biblioteket de ting, du 

gerne vil låne, og har de åbent, når du kan 

komme? Er der eller skal vi have en ung-

domsklub med spændende aktiviteter? 

Kommunalpolitikerne prioriterer og be-

slutter hvilke tilbud, der skal være til dig i 

din kommune.

Lillekøbing Rådhus

Uddannelsesplaner

Arbejde og praktikpladser Økonomisk hjælp

Særlig hjælp og støtte

En god folkeskoleFritidsaktiviteter

Mentorer og hjælpere

Støtte til at bo i egen bolig

Beskyttelse af natur og miljø

Husk at bruge
din stemmeret
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Mangler du et sted at bo?

Er tiden kommet hvor du skal flytte i din 

egen bolig? Har du brug for særlig bolig, 

særlig støtte til at bo selv eller måske et 

bofællesskab? Det er kommunalpolitiker-

ne, der afgør hvor mange og hvor gode 

tilbud om bolig, der er i kommunen, og 

dermed den hjælp du kan få.

Synes du naturen er vigtig?

Synes det er vigtigt at beskytte naturen og 

dyre- og fugleliv? Synes du det er vigtigt, 

at undgå og bekæmpe forurening? Dine 

kommunalpolitikere bestemmer, hvor 

mange kræfter der skal bruges til natur- 

og miljøopgaver – miljøgodkendelser, 

kontrol, naturbeskyttelse og vandløb.

Forstår du hvad de siger i kommunen?

Har du også problemer med at forstå hvad 

kommune skriver. Skal du også bokse dig 

gennem lange sætninger, kommaer og 

uforståelige ord? Så er du nemlig ikke ale-

ne. Det er ofte et stort problem for mange 

unge, og for den sags skyld alle andre 

også, at forstå hvad kommunen skriver. 

Politikerne i din kommune har mulighed 

for at sikre, at der bliver skrevet enkelt og 

lige ud af posen til dig, så du kan forstå 

det.

Render du forvirret rundt fra kontor 

til kontor? 

Har du prøvet at blive henvist fra den ene 

sagsbehandler til den anden i en ”karru-

sel”, hvor du kun bliver mere og mere for-

virret? I så fald er du ikke alene om det, 

men politikerne i din kommune kan fak-

tisk sagtens beslutte, at du kan få en sam-

lende sagsbehandler, så du kan få ro til at 

koncentrere dig om det de tilbyder og din 

mening om det.

Når du bliver syg?

Regionen er noget andet end kommuner-

ne. Der er fem regioner i Danmark, og den 

19. November skal du også vælge regions-

politikere. De har også en stor indflydelse 

på dit liv. Enhver kan blive syg eller blive 

udsat for en ulykke. Sygehuse og sundhed 

er et af de allerstørste områder i Danmark. 

Det er den vigtigste opgave for politikerne 

i regionen at sørge for, at du bliver be-

handlet godt hos din egen læge eller får 

den rigtige behandling på sygehuset, hvis 

du bliver indlagt. Det gælder både ved fy-

sisk sygdom og ved psykisk sygdom. 
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