
DER ER FORSKELLIGE SLAGS VALG

Folketingsvalg

I Folketinget er der politikere og partier.
De bestemmer ting der gælder i hele Danmark.
Ved folketingsvalg vælger vi de politikere som skal være i 
Folketinget.

Kommunalvalg

I kommunen er der også politikere og partier.
De skal sørge for at alle der bor i kommunen 
får det der står i loven.
Ved kommunalvalg vælger vi de politikere som 
skal bestemme i kommunen.

Regionsvalg

I regionerne er der også politikere og partier.
De skal især sørge for at vores sygehuse er gode.
Ved regionsvalg vælger vi de politikere som skal bestemme i 
regionen.

EU valg

Ved EU valg vælger vi de politikere som skal bestemme i Europa.

Folkeafstemning

Ved en folkeafstemning skal vi sige ja eller nej til et spørgsmål.
For eksempel at ændre en lov.

DINE MENINGER OG DIN 
STEMME ER VIGTIG!
Næsten alle mennesker som er fyldt 
18 år har stemmeret.

Din stemme tæller.
Brug din stemme!

http://www.myopinionmyvote.eu/
Støttet af Europakommissionen 
Directorate General for Education and Culture
”Lifelong Learning Programme”



Hvad er et valg?

Et valg er den dag hvor alle voksne kan være med til at stemme.
Når vi stemmer er vi med til at vælge de mennesker som 
bestemmer i Danmark eller EU. 
De kaldes politikere.
Alle kan ikke være med til at bestemme alt.
Derfor har vi politikere.
Vi stemmer på de politikere som vi synes har de bedste meninger. 
Sådan vælger vi politikere.
Bagefter bestemmer de.
Alle politikere er med i et parti.
Et parti er en gruppe politikere som mener det samme.
I Danmark er der flere partier.
Vi kan stemme på en politiker eller et parti som vi er enige med.

Hvem kan stemme?

Næsten alle mennesker som er fyldt 18 år har ret til at stemme.

Hvordan ved man at der er valg?

Hvis man har ret til at stemme får man et valgkort med posten før 
valget.
På valgkortet står hvor og hvornår man kan stemme.
Man ved at der er valg når man får sit valgkort.
Man kan høre om valget i tv og radio.
Man kan også høre om det fra sin familie og sine venner eller på 
sit arbejde.
Man kan se plakater om valget i gaderne.

Hvordan stemmer man?

Det sted man stemmer kaldes valgstedet.
Det er for det meste en skole eller en hal tæt på hvor du bor.
Når du skal stemme skal du tage dit valgkort med hen til 
valgstedet.

Vis dit valgkort til en af de personer der 
sidder ved et bord på valgstedet.
Personen ved bordet vil give dig en 
stemmeseddel.
Det er et papir med navnene på de partier 
og politikere du kan stemme på.
Du skal tage stemmesedlen med ind i en 
stemmeboks.
Stemmeboksen er et lille rum hvor du kan 

være alene mens du stemmer.
Så kan ingen andre bestemme hvem du skal stemme på.
Inde i stemmeboksen skal du sætte 1 kryds på stemmesedlen.
Du skal sætte krydset ved siden af den politiker eller det parti
som du er enig med.
Nogle gange står der kun 1 spørgsmål på stemmesedlen.
Så skal man sætte kryds ved ja eller nej.
Bagefter skal du folde stemmesedlen sammen.
Gå ud af stemmeboksen og læg stemmesedlen i stemmeurnen.
Det er en kasse med alle stemmesedlerne.
Hvis man synes det er svært at stemme kan man tage en person 
med ind i stemmeboksen.
En som man gerne vil have hjælp af.
En af de personer som sidder ved bordene skal også med.
Det er for at se at man selv bestemmer.

Hvad sker der efter valget?

Når valgstedet lukker bliver alle stemmerne talt.
Det kaldes stemmeoptælling.
De politikere og partier der har fået flest stemmer vinder valget.
Man kan se i tv hvem der vinder.
Man kan også høre det i radioen.
Selv om dit parti ikke vinder kan de alligevel være med til at 
bestemme.


