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Udarbejdet af SAFE-K-udvalget 

 

1. Resume 
Obligatoriske fastlagte timer for sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab i 
grundskolen, samt mere fokus på sikker sex blandt unge i Aarhus. 
 
2. Beslutningspunkter 
- De nuværende timeløse sundheds-, seksualundervisning og familiekundskabstimer 
skal ændres til 15 fastlagte lektioner om året for eleverne i 0.-6. klasse 
 
- I 7.-10. klasse skal der afsættes 30 obligatoriske lektioner, svarende til en uges 
undervisning om året til ovenstående fag 
 
- Organisationer som sexløberne m.fl., der bygger på ung-til-ung princippet, skal 
genoprettes og prioriteres højere 
 
- Unge skal gøres mere opmærksomme på konsekvenserne af at dyrke usikker sex og 
løsningerne, hvis man bliver gravid, får en sexsygdom el. lign 
 
3. Baggrund 
I Børn - og Ungebyrådet har seksualundervisning været et emne, der er kommet op 
flere gange hvert år i de tre år, Ungebyrådet har eksisteret. Til sidst blev der nedsat en 
udvalgsgruppe, da det var et for bredt og omfattende emne til, at vi kunne nå det på de 
officielle byrådsmøder. Udvalgsgruppen kaldte vi SAFE-K (Sørg Altid For Et Kondom). 
 
Vi har i vores arbejde snakket med diverse eksperter og fagforeninger om deres arbejde 
versus vores og kommet frem til, at der allerede er folk, der kæmper for det samme 
som os. Derfor er det ikke kun vores egne idéer, der kommer frem i denne indstilling, 
men det bedste fra de samarbejdspartnere vi har snakket med. Alligevel er det til vores 
fordel, at vi er unge, da vi af den grund selv er eksperter og kan snakke ud fra egne 
erfaringer og problemer. 
 
I Aarhus findes seksualundervisning faktisk. Men det er der mange, der ikke ved. I Børn 
- og Ungebyrådet overraskede det os meget at finde ud af, at nogle havde fået 3 timers 
seksualundervisning i alt, mens andre havde 1 fast time hver uge.  
Grunden til dette er, at faget er obligatorisk, men timeløst. Det vil sige, at man skal 
have det i løbet af folkeskolen, men læreren bestemmer hvornår, hvordan og hvor 
meget, det skal være. Dertil kommer at det var meget forskelligt, hvad folk havde lært. 
Faget hedder jo faktisk sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab. Det 
omfatter således både lære om hvordan, man holder sin krop og sit sind sundt, hvordan 
sex fungerer, både det praktiske og det følelsesladede, samt at ingen familier er 
forkerte, men alle er forskellige. Det er derfor både okay at være undervægtig, at 
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spørge hvordan man sætter et kondom på og at have to mødre. Spørgsmål som disse og 
bekymringer som disse, skal alle unge have et sted at gå til for at få svar på eller bare 
komme ud med. 
 
Problemerne kan komme allerede fra en tidlig alder, og derfor synes vi, at sundheds-, 
seksualundervisning og familiekundskab burde være sat på skoleskemaet med fastlagte 
timer helt fra 0. klasse til 6. klasse. Vi foreslår 15 fastlagte obligatoriske timer om året på 
alle klassetrin fra 0. - 6. klasse. Når man så rykker op i 7. klasse, begynder man at få 
naturlige lyster. Hvor vi tænker at det første skulle handle meget om følelser, familie og 
sundhed, synes vi, det fra 7.-10. klasse skal handle mere om det seksuelle. Dog er det at 
foretrække, at man også har lidt om dette i starten af 5. klasse, da nogle er tidligere ude 
end andre. 
 
Eftersom der i Aarhus Kommune skal spares penge på alle områder, er det nærliggende, 
at der også skal og er blevet skåret ned på frivillige oplysningskilder for unge som bl.a. 
’Sexløberne’. Vi mener, det er beklageligt at det skal gå ud over de unge, selvom vi 
samtidig er klar over, at krisen også spiller ind andre steder end hos de unge.  
Under besparelserne er flere organisationer omhandlende seksualundervisning blevet 
fjernet, da de tilsyneladende fremstod overflødige og ligegyldige. Oveni det er sundheds-
, seksualundervisning og familiekundskabs-faget stadig timeløst, trods flere års 
beklagelser fra både fagforeninger og endnu vigtigere; de unge selv.  
 
I Danmark bliver der brugt over 300 millioner kr. om året på aborter og behandling af 
kønssygdomme. Det er ikke med brugerbetaling, hvilket vil sige, at det er kommunen, 
der betaler det, og dermed danskerne gennem skat.  
Alligevel synes det modstridende for os at høre, at der på andre områder med 
sammenhæng til seksualitet, er blevet nedlagt grupper mm. Især fordi 300 millioner 
kroner er et højt tal, som der kun er én måde at mindske: ved at oplyse. Oplyse folk om, 
hvordan de undgår at skulle have fortaget en abort eller fjernet en kønssygdom, så 
samfundet ikke behøves at prioritere og tilsidesætte så mange penge til det, når vi 
samtidig skal spare.  
 
Tallene for hvor mange, der får foretaget en abort, er steget meget de sidste 60 år. I 
1949 fik 3.445 kvinder fortaget en legal abort i Danmark, og i 2009 så tallet noget 
anderledes ud. Her fik 16.205 kvinder lavet én. Tallene er altså vokset øjensynligt. 
Størstedelen var de unge med de 20-24-årige på førstepladsen og de 16-19-årige tæt 
efterfølgende. Derfor er det nærtliggende at starte med undervisningen tidligere, så man 
mindsker tallene hele vejen op ad skalaen.  
Så tidligt at man lærer teori af professionelle eller i det mindste erfarne lærere, i stedet 
for at hoppe direkte ud i det og lære gennem en række fejl. En god første gang er 
vigtig, og det kræver både at man er tryg og lyster det, men også at man ved, hvad 
man går ind til. 
 
4. Den forventede effekt 
Vi tror, at mere sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab vil have samme 
effekt som genoprettelse af ung-til-ung tilbuddene. Førstnævnte giver dog bare også 
viden om sundhed og familie.  
Vi håber og forventer, at mere, bedre og tidligere seksualundervisning vil gøre de unge 
mere bevidste om hvor vigtigt, det er, at beskytte sig. De unge skal også vide, hvor der 
ligger abortkliniker, og at det er gratis at få foretaget en abort. Men endnu vigtigere skal 
de vide, hvordan de undgår at tage derhen, for der er jo masser af muligheder for at 
dyrke sikker sex. Der ligger allerede masser af materiale på nettet, men vi ved fra os 
selv, at man lærer bedst ved at samtale med én og blive skubbet i gang med at lære. Og 
det er jo os, der er eksperterne på unge-området, så vi ved, hvad vi taler om. 
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