Interpellasjon om seksualundervisning i grunnskolen
Etter tallrike medieoppslag i vinter om seksuell trakassering og grenseoverskridelser har det
blitt tydelig at Søgne kommune bør være på offensiven når skolegangen for våre yngste
innbyggere planlegges. Det er ønskelig med en kvalitetssikring av opplæringen som sørger
for at alle barn får gode forutsetninger for å opparbeide seg en god seksuell helse gjennom
livet, som nevnt i regjeringens strategidokument for seksuell helse (Snakk om det! 2017).1
Ifølge det samme strategidokumentet kan seksuell helse "[…] defineres som fysisk, mental
og sosial velvære relatert til seksualitet. God seksuell helse er en ressurs og
beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter. […] En forutsetning for
god seksuell helse er en positiv og respektfull tilnærming til seksualitet og til seksuelle
relasjoner og mulighet til å ha gode og trygge seksuelle erfaringer, fri fra tvang,
diskriminering og vold. Positive holdninger og følelser for egen kropp sammen med god
kunnskap om kropp og seksualitet bidrar til tryggere seksuell identitet og sunnere
handlingsmønstre."
Helsedirektoratet anbefaler at integrering av strategier for seksuell helse bør være en del av
det lokale folkehelsearbeidet. Aktuelle tiltak kan være kartlegging av skolenes
seksualundervisning, implementering av helhetlig seksualundervisningsprogram, samt
skolering av nøkkelpersonell i kommunen.2
I uke 6 avholder mange skoler et undervisningsopplegg for å bedre unges seksuelle helse.
Dette opplegget er laget av organisasjonen “Sex og Samfunn” og distribuert med støtte fra
Helsedirektoratet. Uke 6 består av gratis materiell til undervisning om seksualitet på 4.–10.
trinn i grunnskolen, en nettside til elever på 7.–10. trinn med informasjon og aktiviteter, og
mulighet til deltagelse i en årlig kampanjeuke – uke 6. Undervisningsopplegget fokuserer
blant annet på grenseoverskridelser.
Med vinterens #metoo-kampanje som bakteppe ønsker vi å sette unges seksuelle helse på
dagsorden i Søgne. I lærerplanen står det at barn og unge skal lære om seksualitet, vold,
grenser og respekt. I hvilken grad dette gjennomføres er svært ulikt. Mange unge melder at
de kun har lært om abort og kjønnssykdommer i deres seksualundervisning. Det er alvorlig. I
kjølvannet av kampanjen og det som fulgte av reaksjoner på denne, bør vi stille spørsmålet
om norske institusjoner gjør nok for å lære unge om deres egne grenser.
Vi er nysgjerrige på hvordan seksualundervisningen gjennomføres i Søgne, og stiller derfor
følgende spørsmål:






I hvilken grad er grenseoverskridelser et fokus i seksualundervisningen i vår
kommune?
Hvordan blir helsesøster involvert i denne undervisningen, spesielt på barneskolen?
Hvordan blir det vi har lært fra #metoo brukt i undervisningen i grunnskolen i Søgne?
Kan opplegget "Uke 6" bli obligatorisk materiale i seksualundervisningen på skolene i
vår kommune?

Med vennlig hilsen

Yngvar Monstad (Miljøpartiet De Grønne Søgne)
på vegne av Grønn Ungdom Vest-Agder ved Oda Sofie Pettersen
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Hei Astrid,
jeg har en interpellasjon igjen. Begynte å bli ei stund siden sist nå.
Med vennlig hilsen
Yngvar Monstad, MDG

