
Miljøagentenes valguke - Stem på min fremtid! 

 

Hva er Miljøagentenes valguke? 

13. september er det stortingsvalg i Norge. Miljøagenter og andre barn kan ikke selv stemme, men de 

kan bruke stemmen sin og bli hørt. I uke 35 arrangeres Miljøagentenes valguke. Målet er å gi 

miljøagenter over hele landet mulighet til å fremme sine klima- og miljøsaker i valgkampen, og sørge 

for at innspillene deres blir hørt før stortingsvalget.  

Hvordan kan lokallaget bli med?  

Gjennomfør en aktivitet eller flere sammen med lokallaget i uke 35 som har fokus på å løfte frem hva 

medlemmene i lokallaget mener er de viktigste klima- og miljøsakene i valgkampen. Forslag til 

aktiviteter og hvordan dere kan skape synlighet rundt aktiviteten: 

 

 

 

 

 

Husk å sende bilder og tekst av det dere gjør til Hovedkvarteret, så vi spre og dele hva miljøagenter 

over hele Norge mener er viktig for sin fremtid.  

 

 

 



Aktivitetstips

Bålsamtale med politiker: Inviter en eller flere lokalpolitikere til bålsamtale. La medlemmer i 

lokallaget forberede ett eller to spørsmål i forkant som de kan stille til politikeren. Tenn bål, grill mat 

og fyr løs med spørsmål!  

 

Tips: Inviter med lokalmedia. Eller ta bilder og skriv en kort artikkel og send inn til lokalavisen i 

etterkant.  

 

Digital "spørretime" med DIN stortingsrepresentant  

Nå som alle er så gode på digitale møter, inviter en politiker til en digital spørretime med lokallaget. 

La medlemmene i lokallaget forberede ett par spørsmål i forkant. Husk at det er lurt å sende 

forespørsel så tidlig som mulig.  

Tips: Inviter lokalmedia! Eventuelt ta bilder og send inn til avisa i etterkant med litt tekst. 

 

Felles e-post til stortingsrepresentant 

Vanskelig å få på plass en avtale for å møte en politiker? Send en e-post fra hele lokallaget. Om dere 

har et aktivt lokallagsstyre, kan dere invitere alle medlemmer i lokallaget til å sende inn spørsmål til 

lokallagsstyret. Lokallagsstyret kan deretter sende en felles e-post til en stortingsrepresentant med 

spørsmål fra barna.  

Tips: Legg lokalavisa og hovedkvarteret på kopi. 

 

Skriveverksted: Inviter til skriveworkshop i lokallaget. Skriv et leserinnlegg sammen i gruppe(r). Det 

finnes en mal for leserinnlegg på nettsiden til Miljøagentene. Det går også an å lage en tegneserie 

eller skrive et dikt eller en sang. Send til lokalavisen. Kopier opp og legg i postkassen til foreldre, 

onkler, tanter, besteforeldre og andre med stemmerett.  

 

Tips: Mange familier med tidsklemme? Inviter miljøagent med familie til middag og skriveverksted. 

Pizza pleier å være populært. 

https://miljoagentene.no/nyheter/bli-med-pa-miljoagentenes-valguke-article13002-6.html


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Plakatverksted 

Finn frem fargeblyanter, blanke ark og plakatmalen. Dere finner plakatmalen på nettsiden til 

Miljøagentene her og på midtsiden i Miljøagentrapporten om demokrati. Inviter til plakatverksted, la 

agentene skrive og/eller tegne hva de mener er viktigst for klima og miljø. 

 

Tips: Kan kombineres med plakataksjon og/eller demonstrasjonstog. 

Plakataksjon  

Synliggjøre miljøagentenes meninger i nærmiljøet ved å henge opp plakater f.eks. i en butikk. 

Kombiner med et plakatverksted, eller be alle fylle ut plakaten fra Miljøagentrapporten hjemme før 

de kommer.  

Tips: Hvis dere først står ved en butikk, pleier det å bli god stemning hvis dere inviterer på is. Husk å 

ta bilder og ha det gøy! 

https://miljoagentene.no/getfile.php/1348841-1624624184/Bilder/Faste%20artikler/Aktiviteter/Milj%C3%B8agentenes%20valguke%202021/Stem%20p%C3%A5%20min%20fremtid%281%29.pdf


 

Demonstrasjonstog 

Bruk plakatene fra et plakatverksted, eller lag andre håndplakater og bannere. Lag et lokalt 

demonstrasjonstog i nabolaget. Sanger eller slagord man kan rope sammen pleier å være gøy. Bruk 

f.eks. «Stem på min fremtid.» 

 

Tips: Kan kombineres med plakatverksted, plakataksjon og valgkampstand. Lag plakater sammen, vis 

de frem i et tog på vei til stedet dere vil henge de opp. Kan også brukes på vei til stand eller forbi 

politiske stands.  

 

Valgkampstand for barn 

Inviter med medlemmene til å bli med på stand i nærheten av valgkampstander. Ha gjerne med 

plakater og arranger plakatverksted på standen.  

Tips: Ta bilder, legg ut på sosiale medier, og send inn bilder til lokalavisa etterpå! 


