
  

 

 

 

 

 

 

 

Temadag om demokrati  
tisdag 17/4 kl 8.30 - 14.00  

”Valet är ditt” 
 

 

X = Start och slut, Teaterbiografen på biblioteket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationerna: 

1. Engelbrektsgatan 65, Tomas 

2. Kommunhuset, Johanna 

3. Engelbrektsgatan 57, Valskola 

4. Tingshuset, Valfilmer (Efter 4. fortsätt till 1.) 

 

 

Grupp Syd börjar på station Tomas 

Grupp  Öst börjar på station Johanna 

Grupp Nord börjar på station Valskola 

Grupp Väst börjar på station Valfilmer 



Program 

8.30 dörrarna till Teaterbiografen öppnas. Möjlighet att ta din namnskylt 

och få veta vilken grupp du tillhör. Passa på att hälsa på varandra. 

9.00 Temadagen börjar. Var i tid! Vi samlas i Teaterbiografen. 

9.30 ska alla vara på sin första station. Pågår 30 minuter. Därefter prome-

nad till nästa station. OBS! de som behöver, kan åka bil. Annars är det pro-

menera som gäller! 

10.20 ska alla vara på sin andra station. Pågår 30 m. Därefter promenad.  

11.05 ska alla vara på sin tredje station. Pågår 30 m. Därefter promenad.  

11.45 ska alla vara på sin sista station. Pågår 30 m. Därefter promenad till-

baka till Teaterbiografen.  

12.40 Kaffeservering vid Teaterbiografen. Passa på att prata med varandra, 

äta din wrap.  

Avslutning i Tingssalen. Vi pratar om vad vi lärt oss. Slut senast 14.00 

 

 

 

 

 

Vi bjuder på lunch. Kyckling-

wraps från Need Coffe shop. 

(vegetariskt alternativ finns) 

 

Stationer 

Station Tomas 

På E65 träffar vi skolans rektor Tomas Arons-

son. Han berättar om olika typer av demo-

krati.  

Demokratins dimensioner, vad är det? 

 

Station Johanna 

På kommunhuset träffar vi Norbergs 

kommunalråd Johanna Odö (S). Hon 

berättar om lokalpolitikernas arbete. 

Vill du engagera dig i politiken? 

 

Station Valskola 

På E57 träffar vi Ingrid Fahlquist från 

Valnämnden som berättar hur ett 

val går till i Sverige.   

Vad måste du tänka på för att din 

röst ska vara giltig? 

 

Station Valfilmer 

I Tingshuset får vi se på valpropa-

ganda. Alla partier vill  göra sam-

hället bättre - men på olika sätt.  

Vad menar partierna? 

Obligatorisk närvaro hela dagen. 

Samling Teaterbiografen från kl. 8:30. 

Ta på dig din BFHSK t-shirt om du vill. 

Vi slutar senast 14:00. 


