
TIPS OG IDÉER 
TIL AT KICKSTARTE 
JERES SUNDHEDS- OG 
SEKSUALUNDERVISNING

TIL DIG



Velkommen til projektet  
”Til dig”, hvor vi udvikler relevant 

og målrettet undervisnings- 
materiale til børn og unge med  

særlige behov. 

Vi er glade for, at I deltager i  
projektet, og vi glæder os til at få 

jeres tilbagemeldinger i  
evalueringen af projektets  

indsatser.

TIL DIG
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VIDEN, GRÆNSER OG 
GODE RELATIONER
Formålet med projektet er at klæde eleverne på til at lære 
deres krop at kende, at kunne sætte grænser for sig selv i 
forhold til hvad man kan lide og ikke kan lide, og at kunne 
indgå i sunde sociale relationer.

Undervisningsmaterialet er udviklet som en del af projektet 
”Til dig”. I ”Til dig” samarbejdes med en række organisatio-
ner og institutioner, der repræsenterer en bred erfaring med 
specialområdet.  
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Kom i gang med din undervisning allerede nu:

1   Fordyb dig i vores eksisterende materiale, 
der alt sammen ligger tilgængeligt på 
www.underviserportal.dk. Der er for eksempel 
temamaterialer om pubertet, grænser, sprog og krop.

2   Se vores fi lm på www.migogminkrop.dk (10-13 år) 
og www.sexfordig.dk (14-17 år). Her er blandt andet 
fi lm om menstruation, pubertet og prævention.

3   Præsenter dine elever for vores rådgivningssites 
www.privatsnak.dk (10-15 år) eller 
www.sexlinien.dk (15+). Her kan de læse om 
krop, seksualitet, følelser, kærester, pubertet og 
meget mere. De kan også ringe, skrive eller chatte 
med en rådgiver, hvis de gerne vil stille et spørgsmål.

3 FORSLAG
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www.underviserportal.dk


For at sikre den bedst mulige grobund for undervisnings-
indsatsen vil vi opfordre jer til at fortælle om projektet, 
når muligheden byder sig. Lav en præsentation på et 
personalemøde, så de andre undervisere hører om jeres 
arbejde. 
I kan også udarbejde en seksualpolitik på skolen, så I har 
nogle gode rammer for at tale om sundhed og seksualitet.

Og hvis I har brug for hjælp, kan I altid maile til 
tildig@sexogsamfund.dk, hvis der opstår spørgsmål i 
relation til undervisningen. Få involveret jeres seksualvej-
leder eller sundhedsplejerske, så de er klar over, at der 
måske i en periode kan komme en øget interesse i 
at tale med dem.

FORTÆL OM 
PROJEKTET OG 
SKAB FORANKRING
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INDDRAG
FORÆLDRENE

Inden forløbet "Til dig" går i gang,  
kan forældrene med fordel infor-
meres enten med en informations-
mail eller til et forældremøde.  

At sætte sundheds- og seksualundervisning på skemaet 
kan afføde forskellige reaktioner hos alle - også fra foræl-
dre. Det kan bunde i usikkerhed, uvidenhed eller minder 
fra egen seksualundervisning, som måske var pinlig eller 
grænseoverskridende. Der kan også være kulturelt betin-
gede årsager til at forældre kan være tilbageholdende. 
På næste side er en række forslag til, hvordan emnet kan 
tages op på for eksempel et forældremøde.
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I kan invitere til et forældremøde, hvor I fortæller om 
jeres nye undervisningsindsats. Her er nogle forslag 
til, hvad man kan diskutere på et forældremøde.

1   Hvorfor er det vigtigt med god sundheds- og 
seksualundervisning?

  Børnenes generelle trivsel
  Børnene lærer om grænser -  egne og andres
   Undgå grænseoverskridende eller krænkende 

opførsel

2   Sundheds- og seksualundervisning handler 
ikke "kun" om sex – men også om:

  Selvværd - at have det godt med sig selv og sin krop
   Sociale relationer - hvordan man kan være en god 

ven/kæreste/sexpartner
  Hygiejne
  Spilleregler på nettet
   Retten til at udtrykke sig selv og være den, man er

3   Vis vores elevsites www.migogminkrop.dk 
(4.-6. klasse) og www.sexfordig.dk (7.-10. klasse)

   I kan fx vise fi lmen *fællesbad" og fi lmen ”men-
struation” og snakke om, hvor bredt emnet er

4   Undervisningsprincipperne "Det trygge rum"
(Find dem på www.underviserportal.dk)

5    Brug for mere information?
   www.underviserportal.dk og 

www.sexogsamfund.dk/specialområdet
  Kontakt skolen

FORÆLDREMØDE MED FOKUS 
PÅ TRIVSEL OG TRYGHED
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BRUG FOR HJÆLP
– SKRIV TIL OS!
Hvis du som underviser har spørgsmål om dine 
elevers trivsel, sundhed, seksualitet, grænser eller 
lignende, kan du kontakte os for rådgivning.

TILDIG@SEXOGSAMFUND.DK
SKRIV TIL: 
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I kan også med fordel tage emnet op på et 
personalemøde. Her kan man fx diskutere:

1   ”Det trygge rum” -  om at skabe gode rammer til 
sundheds- og seksualundervisning for både elever og 
undervisere. Du kan læse mere om ”det trygge rum” 
på www.underviserportal.dk

2   Undervisningsdifferentiering -  hvilke behov har ele-
verne, udviklings- og modenhedsmæssigt. 

3   Om skolen har eller skal have en seksualpolitik. 
Du kan læse mere om, hvordan man laver en seksual-
politik her i pjecen.

4   Materialer -  skal I bruge nogle materialer til under-
visningen? For eksempel en præventionskasse eller 
nogle brochurer. Kig eventuelt i Sex & Samfunds 
webshop, 
www.shopsexogsamfund.dk

5   Har skolen en sundhedsplejerske eller seksualvejleder 
tilknyttet, er det en stor fordel at inddrage dem tidligt 
i forløbet.

FORSLAG TIL PUNKTER 
PÅ LÆRERMØDET

SKRIV TIL: 
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En seksualpolitik er med til at synliggøre, at sundhed og 
seksualitet er en prioritering på skolen. Det er et klart 
signal til både lærerkolleger og forældre om, at I tager 
elevernes trivsel og velvære alvorligt.

En seksualpolitik er også med til at sætte en ramme 
for, hvordan man taler om sundhed og seksualitet på 
skolen. 

På www.projektseksualpolitik.dk, der er udviklet af 
blandt andet SUHM – Sammenslutningen af Unge Med 
Handicap, kan du læse mere om, hvordan I som skole 
kan arbejde med at udvikle jeres egen seksualpolitik 
ved at benytte de konkrete værktøjer i 
værktøjskassen.

HAR I EN SEKSUALPOLITIK 
PÅ SKOLEN?
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tildig@sexogsamfund.dk

Vis omverdenen at I er en skole, der prioriterer
elevernes trivsel, velvære og selvværd.
Skriv fx ”Vi samarbejder med Sex & Samfund om sek-
suel sundhed og trivsel” og brug det på hjemmesiden 
og i brochurer. I kan få tilsendt vores logo til brug ved 
print eller på hjemmeside ved at skrive til os.

SKILT MED JERES 

INDSATS

VI SAMARBEJDER MED 
SEX & SAMFUND
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