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Policy för politikerbesök på Åkrahällskolan 
 
På Åkrahäll ser vi ett värde i att få besök av politiker inför val och i andra 
sammanhang. Vi välkomnar att politiker kontaktar oss och kommer att göra vårt 
bästa för att skapa möten med våra elever.  
 
Syftet med att anordna dessa möten är att bidra till elevernas kunskaper om det 
svenska och europeiska demokratiska styrelseskicket. Vi ber alla besökande politiker 
att respektera att skolan av styrdokumenten är bundna till ett politiskt neutralt 
förhållningssätt, vilket sätter gränser för vilken typ av politisk opinionsbildning som är 
möjlig i skolan.  
 
Eftersom elever i årskurs 2 och 3 är den mest intressanta målgruppen, där många 
har rösträtt, kommer vi att främst styra besöken till klasser i dessa årskurser.  
 
Vi har antagit följande policy: 
 

1. Besök av ministrar i regeringen, partiledare för  riksdagspartier eller 
partiledare för partier som representerar Sverige i  Europaparlamentet  

 
Vi ordnar som regel dessa som schemabrytande samlingar i aulan. Flera klasser 
samlas vid dessa tillfällen. Vi anser att en klocktimme är lämplig tid för en sådan 
samling.  Kontakt tas med gymnasiechef Gunilla Pettersson (tfnr: 0481-45563,  
e-post: gunilla.pettersson@nybro.se). 

 
2. Besök av riksdagsledamöter samt europaparlamenta riker för partier som 

representerar Sverige i Europaparlamentet 
 
Vi organiserar som regel dessa utifrån gällande lektionsschema. Beroende på 
veckodag kan detta innebära att politikern får tillfälle att träffa en eller flera klasser 
på lektionstid, där klassen normalt har samhällskunskap. Hur lång tid som kan 
avsättas för besöket bestäms av berörda lärare. Kontakt tas med gymnasielärare 
Charlotte Hjalmarsson (tfnr: 0481 – 45580, e-post: 
charlotte.hjalmarsson@nybro.se). 

 
3. Besök av kommun- och landstingspolitiker 

 
      Samma regler som vid besök av riksdagsledamöter, se punkt 2. Kriteriet för  
      kommun- och landstingspolitiker är att man ska vara ordinarie ledamot i vår   
      kommunfullmäktige eller ordinarie ledamot i landstingsfullmäktige i Kalmar län. 
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4. Besök av förbundsordförande från de politiska pa rtiernas 
ungdomsförbund vars moderparti finns representerade  i riksdagen 
alternativt som finns representerade bland de svens ka partierna i 
Europaparlamentet  

 
       Samma regler som vid besök av riksdagsledamöter, se punkt 2. 
 

5. Besök av representanter från de politiska partie rnas ungdomsförbund 
vars moderparti finns representerade i riksdagen al ternativt som finns 
representerade bland de svenska partierna i Europap arlamentet  

 
Dessa erbjuds möjlighet att ha bokbord m.m. i studiehallen efter 
överenskommelse med gymnasiechefen. Affischer, broschyrer m.m. tas bort i 
samband med att bokbordet avslutas.  

 


