
Hjælp med at lave skolens grundlov!  
Elever på skolen er netop nu i gang med at lave skolens grundlov. Derfor samler de forslag 
ind, så hele skolen har indflydelse på, hvordan grundloven kommer til at se ud.  

I jeres klasse skal I i fællesskab finde på én artikel til grundloven. En artikel er et punkt eller en 
regel, der fortæller, hvordan vi er sammen og lærer sammen på skolen. Grundloven kommer 
til at bestå af alle de artikler, som skolens klasser formulerer. 

Det tager ca. 15-20 minutter.  

Sådan gør I 

1. Hvis I ikke har snakket om, hvad en grundlov er, så start med det.  
 En grundlov er en forfatning, der fortæller hvilke regler og rettigheder, der gælder i 

fx et land eller en skole 
 Den danske grundlov blev vedtaget i 1849 
 Grundloven fortæller hvad vi må og ikke må. Hvad vi har ret til og pligt til 
 Fx har vi ret til at sige, hvad vi vil (ytringsfrihed) og tro på, hvad vi vil (religionsfrihed) 
 Der er undervisningspligt for børn. Børn skal gå i skole eller undervises hjemme 
 Voksne har pligt til at betale skat 

 
2. Se sammen eksempler på skoler, der har deres egen grundlov (vis på skærm): 

Ellebjerg Skole: https://ellebjergskole.aula.dk/vores-skole/grundlov 
Den Classenske Legatskole: https://dcl.aula.dk/skolens-grundlov 

 
3. Fortæl eleverne, at artikler i skolens grundlov skal laves efter tre principper:  

Noget man skal (fx møde til tiden) 
Noget man ikke må (fx drille) 
Noget man har ret til (fx pauser) 
 

4. Eleverne byder ind med deres idéer til, hvad klassens punkt i grundloven skal være. Det 
kan gøres ved, at læreren tager imod forslag, som skrives på tavlen. Eller ved, at eleverne 
individuelt skriver deres forslag på en post-it, som derefter sættes op på en væg.  
 

5. Vælg klassens artikel. Beslut, hvordan I vil vælge. Vil I stemme om dem? Fx kan hver elev 
sætte en prik ved det forslag, de synes bedst om. Men stemmer man hemmeligt eller 
åbent? Eller vil I diskutere jer frem til det bedste bud? Skal der opnås enighed i klassen? 

 
6. Skriv jeres klasse og artikel til grundloven her: 

Klasse: 
 
Artikel: 
 
 
 

 

Jeres lærer afleverer sedlen til den klasse eller lærer, som udleverede den.  
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