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Sådan gør du 
 Fortæl eleverne, at de nu skal forsøge at påvirke deres kommunalpolitikere med en sag, som de selv 

mener, er vigtig. Afspil evt. videoen ‘Hvad laver kommunen?’ 

(link:https://www.youtube.com/watch?v=UGBg-PcVKWw ), så eleverne introduceres til, hvad 

kommunalpolitikerne arbejder med. 

 De kommunale ansvarsområder indbefatter: 

 Det sociale område: Det samlede finansierings-, forsynings- og myndighedsansvar  

 Børnepasning 

 Folkeskolen, herunder specialundervisning og specialpædagogisk bistand til småbørn 

 Specialundervisning for voksne 

 Ældrepleje 

 Sundhed (forebyggelse, pleje og genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse, behandling 

af alkohol- og stofmisbrug, hjemmesygepleje, tandpleje og socialpsykiatri) 

 Aktivering og beskæftigelsesprojekter for forsikrede og ikke-forsikrede ledige. 

 Integrationsindsats og sprogundervisning af indvandrere 

 Borgerbetjening på skatte- og inddrivelsesområdet i samspil med de statslige skattecentre 

 Forsyningsvirksomhed og redningsberedskab 

 Natur, miljø og planlægning 

 Lokal erhvervsservice og turistfremme 

 Deltagelse i regionale trafikselskaber 

 Det lokale vejnet 

 Biblioteker, musikskoler, lokale sportsfaciliteter og andre kulturelle områder  

 Foretag en brainstorm i plenum eller del eleverne op i grupper og lad dem finde på sager, de vil have 

taget op politisk. Det kan fx være, at busserne ikke kører ofte nok, mangel på ungdomsboliger eller 

lignende.  

 I plenum præsenterer eleverne nu deres ideer til sager og får feedback fra dig og hinanden.  

 Forklar eleverne, hvordan de finder ud af, hvilke politikere, de skal kontakte: Sæt dem til at undersøge 

kommunens hjemmeside for at finde ud af, hvor man finder de forskellige udvalg og politikernes 

mailadresser.  

 Hver gruppe vælger en sag og undersøger, hvilke/hvilken politiker sagen er relevant for. Vær 
opmærksom på, at nogle sager måske ikke skal rettes til politikerne, men til forvaltningen, og at nogle 
sager måske ikke hører under kommunen, men i stedet skal rettes til regions- eller folketingspolitikere. 

https://www.youtube.com/watch?v=UGBg-PcVKWw
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 Bed eleverne vælge, hvilke af nedenstående metoder de vil anvende for at gøre opmærksom på 

problemstillingen og få gjort noget ved sagen: 

 ‘Sådan kontakter du en kommunalpolitiker’  

 ‘Sådan skriver du et debatindlæg’, der lægger op til debat om emnet, herunder hvordan eleverne 

tager kontakt til lokalavisen, for at få den til at trykke debatindlægget. 

 ‘Sådan får du en journalist til at tage sagen op’ 

 ‘Sådan starter du en debat på de sociale medier’  

 Afhængig af hvilken/hvilke metoder eleverne vælger, kan de gøre det i skoletiden og/eller som lektie.   

 Efter en uge eller to samler I op på, hvad henvendelserne har ført til.  

 


