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Ellebækskolens Seksualpolitik 

 

WHOs definiton på seksualitet. 

” Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af 

det at være mennesker, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. 

Seksualitet er ikke synonym med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, og endelig er 

det ikke summen af vores erotiske liv. Dette kan være en del af vores seksualitet, men behøver ikke at være 

det.  

Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Den 

bliver udtrykt i den måde, vi føler bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er lige så meget dette at 

være sensuel som at være seksuel. 

Seksualitet har indflydelse på vores tanker følelser, handlinger og samhandlinger, og derved på vores mentale 

og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal 

menneskeret.” 

 

På Ellebækskolen har vi elever fra 0. til 9. klasse. Generelt er elevernes udviklingsniveau er meget 

forskellige - fysisk, psykisk, emotionelt, hormonelt og seksuelt. Undervisning og vejledning tager derfor altid 

udgangspunkt i den enkelte elevs behov og udviklingsniveau.  

Det er tilladt for elever i 0-2 klasse at have fælles omklædning for drenge og piger i forbindelse med idræt 

og svømning. 

Det er ikke vores mål, at fremelske seksualiteten hos eleverne, men vi har pligt til at støtte og vejlede dem i 

deres seksuelle udvikling, når og hvis behovet er tilstede. 

 

Sexualundervisning: 

På Ellebækskolen tager en del af seksualundervisningen udgangspunkt i undervisningsministeriets Fælles 

Mål 2009 - sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 

Ellebækskolen skal som alle andre skoler leve op til de målsætninger, undervisningsministeriet har skrevet i 

Fælles Mål, men skal naturligvis differentieres i forhold til elevernes udvikling. 
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Trinmål: 

Indskoling: 

• Lære at tale om egen krop. 

• Samtale om drenge og pigeroller 

• Diskutere egne grænser og acceptere andres grænser. 

• Drøfte om, hvad der gør børn og voksne glade og kede af det. 

• Samtale om betydning af omsorg og nære relationer 

• Drøfte egne og andres behov for støtte og hjælp 

Mellemtrin: 

• Kende til fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med puberteten 

• Diskutere kønsrollers betydning for egen udvikling og klassens sociale miljø 

• Aflæse og begrunde følelsesmæssige reaktioner 

• Sammenligne forskellige former for bolig - og familieformer 

• Vurdere egne og andres positive og negative deltagelse i sociale netværk. 

Udskoling: 

• Beskrive fysiske og psykiske faktorer og diskutere deres samspil og indvirkning på sundhed og 

seksualitet. 

• Forstå og forholde sig til sociale og samfundsmæssige påvirkninger af identitet, kønsroller og 

seksualitet, herunder betydning af kulturelle normer, medier og venner. 

• Gøre rede for, hvordan følelser og kærlighed har betydning for sundhed, seksualitet og familieliv 

• Diskutere sundhed, seksualitet i historiske, globale og internationale perspektiver. 

• Diskutere, hvordan negative konsekvenser af seksualitet kan undgås. 

• Fortælle om de mest udbredte kønssygdomme. 

Det vil være forskelligt, hvilke af de forskellige temaer der vil være relevant at undervise de enkelte elever i. 

Vi er opmærksomme på at medtænke forskellige fag: 

• Dansk, historie og samfundsfag: Skønlitteratur og fagtekster som omhandler f.eks. forskellige 

levemåder, adoption, seksualitet i et historisk perspektiv mv. 

• N/T, Biologi kan indtænkes i kroppens funktioner, seksualitet, kønssygdomme, biologiske forskelle i 

køn. 

I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssig at undervise eleverne på hold, andre gange vil det være mest 

hensigtsmæssigt at undervise dem enkeltvis. 

I undervisningen kan der være mulighed for en fordomsfri og åben samtale om måder at leve seksuelt på. 

Der vil blive diskuteret sprogbrug i forbindelse med seksualitet. Forskellige ord kan betyde det samme, men 

ikke alle ord er velegnede i alle sammenhænge. 
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Seksualvejledning: 

På Ellebækskolen varetages seksualundervisningen af såvel lærer som pædagoger, enten individuelt eller i 

små grupper. Denne undervisning varetages ofte i socialfag. Grupperne kan være mixede og klasseopdelt, 

men vi tager også højde for drenge og pigegrupper, hvis det er relevant. I 5 klasse er sundhedsplejersken på 

besøg og fortæller om pubertet i drenge og pigegrupper. I flere klasser er der særlig fokus på 

seksualundervisning i uge 6, hvor vi blandt andet benytter en del materiale fra ”Sex og samfund” -  ”Uge 

sex”. 

Regler for eleverne: 

Eleverne skal have mulighed for at udvikle en naturlig interesse for eget og modsatte køn, med den 

overvågning, der er nødvendig for at sikre at ingens grænser bliver overskredet, heller ikke skolen regler: 

• Eleverne har ret til private toiletbesøg, dvs. alene og med lukket dør. For de elever der har brug for 

særlig støtte ved toiletbesøg, tages der hensyn til diskretion og så vidt muligt ”alene-tid”, hvis det 

ønskes. 

• Det er tilladt for elever på Ellebækskolen at være kærester og holde i hånd på skolen. Det er ikke 

tilladt at kysse, være afklædt, beskue og eller berøre hinandens kroppe. 

• Vi henstiller generelt til at onani foregår derhjemme. For de elever der ikke er i stand til at udsætte 

deres behov for tilfredsstillelse skal det foregå alene på toilettet. 

• Der tillades ikke seksualiserende sprogbrug herunder kropssprog i hverdagen i åbent forum , så 

som luder, bollebevægelser, fisse, onani patter. Dette kan ved behov tages op et lukket forum, så 

som seksualundervisning. 

Regler for personalet 

• Personalet har pligt til at orientere ledelsen, berørte kollegaer og evt. forældre om observationer 

og eventuel uhensigtsmæssig seksuel adfærd bland eleverne. 

• Personalet, må/skal ikke finde sig i sexchikane, det vil sige grænseoverskridende handlinger fra 

elever. 

• Personalet skal have en bevidsthed om egen seksuel udstråling ved fx påklædning og sprogbrug, 

specielt i forhold til de ældre elever. 

• Personalet skal have en respektfuld og anerkendende tilgang til elevernes seksualitet. 
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Handleplan ved tilfælde af mistanke eller viden om seksuelle overgreb. 

 

 

1. Sikre at skadelidte og skadeforvolder, er sammen med kendt personale. 

2. Overveje, om der kan være fare for nye angreb, her og nu. 

3. Straks kontakte ledelse. Der aftales videre forløb i forhold til, hvem der kontakter øvrige 

implicerede (fx forældre, PPR) og tiltag iøvrigt. 

 

1) Er du opmærksom på, at der har fundet krænkende adfærd sted elever imellem, skal du: 

 

• Skriv et notat indeholdende dine observationer så objektivt som muligt. 

• Involver så få kollegaer som muligt. 

• Tal med det krænkede barn. 

• Få en kollega til at tale med krænkeren. 

• Overveje strategier, handlemuligheder for at undgå gentagelse 

• Forbered og afhold møde med forældrene. 

• Aftal fremadrettede strategier med forældrene 

Ledelsens opgave i forbindelse med hændelsen: 

• Sparring med personalet 

Informering om hændelsen og eventuelle tiltag til de rette, ud over det implicerede personale. 

• Informering af skolebestyrelsesformanden. 

 

2) Ved mistanke om køb af sexuelle ydelser som betales med ex. cigaretter telefon tøj m.m. skal: 

1. Ledelsen informeres 

2. Der laves underretning til kommunen sammen med en socialpædagogisk indsats 

 

3) Er krænkeren en personale, kontakt straks ledelsen, der kontakter personaleafdelingen og overtager 

det videre forløb. 

 

4) Ved mistanke om seksuelle overgreb på en elev uden for skoletiden kontaktes ledelsen og der tages 

stilling til, om der skal skrives en indberetning til kommunen.  

 

• Hvis det drejer sig om familiært overgreb, besluttes en handleplan samråd med ledelse og 

socialforvaltning om hvornår og hvordan forældre inddrages i forløbet. 

 

5) Hvis en personale bliver udsat for et seksuelt overgreb fra en elev, eller særlig grænseoverskridende 

adfærd kontaktes ledelsen straks. 
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Handleplan for færdiggørelse af seksualpolitik. 

• Godkendes i MED udvalg. 

• Til høring i personalegruppen 

• Endelig beslutning  skolebestyrelsen. 

• Skal ligges på personaleintra (den gule mappe ?)  forældreindtra og skoleporten 

 

LMU tager stilling til hvordan fremtidig handleplan implementeres i Ellebækskolens årshjul. 

( Evt i form af en torvholder fra hvert hus,der kan spare sammen og planlægge fremlæggelse sammen) 

 

Fremtidig handleplan  

Overordnet er Ellebæskkolens seksualpolitik dynamisk og skal tages op i personalegruppen 1 gang årligt, da 

forholdene på skolen løbende ændrer sig,ex i form af ændret elevsammensætning. 

• Seksualpolitikken tages op på afdelingsmøder, hvor indholdet diskuteres. - dvs diskuter etik, tage 

relevante dilemmaer op og evt. inspiration fra dilemma kort op fra ”værktøjskassen - seksualpolitik 

på specialskoler”. 

• Justeringer til ”regler for elever” og ”regler for personale”. Videresendes til LMU 

• Tvivlsspørgsmål ved retningslinjer i forhold til ”krænkende adfærd”. Videresendes til LMU. 
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Bilag 1 

Idebank: 

Seksualvejledning kan indeholde følgende: 

At tale med eleverne om pubertet, normer og grænser - såvel egne som andres. 

At læse bøger spille spil, se film og snakke om kroppens forandringer, følelser og venskaber. 

At støtte eleven i at acceptere sin krop og personlighed. 

At støtte eleven i personlig hygiejne. 

At støtte elevens udvikling af egen identitet. 

At eleven får mulighed for at møde jævnaldrende, ligestillede venner og kærester. 

 

Bilag 2  

Littereturliste over relevante hjemmesider og materialer.  

http://www.projektseksualpolitik.dk/default.asp?side=22&uside=30 

 

 

 

 

 

 


