
Bedre 
seksualundervis

ning



Hvorfor er det vigtigt?

● Unges trivsel

● Personlige oplevelser



Vores a od i g

1. Krav om at seksualundervisning skal indgå i skolernes årsplan
2. Krav om minimum 10 lektioner i faget på hver årgang
3. Krav om efteruddannelse af alle lærerer, der underviser i faget 

fra 2025 
4. Krav om en portal med undervisnings- og inspirationsmateriale 

til lærerne
5. Siden anmodningen har vi lært en masse, og vi mener derfor 

også, at vores anmodning helt sikkert kan opdateres



Hve  støttede a od i ge ? 

● Amnesty Youth vil sørge for, at 
forskellige emner bliver 
inkorporeret oppefra, så alle får 
god og dybdegående 
seksualundervisning



Hve  støttede a od i ge ? 

● Skole og Forældre kunne 
sagtens følge og selv se de 
problematikker som  
Ungerådet har sat fokus på.



Hve  støttede a od i ge ? 

● Mangler retningslinjer, brug for 

systematisering og formalisering 

oppefra.

● For svært at facilitere for den enkelte 

lærer grundet mangel på undervisning 

og regler.

● Uge 6 spredt over året, mere plads til 

Sex & Samfund besøg.

● Forpligt skolen til at lave en politik for 

inkorporation af seksualundervisning.

● Mener ikke skoler lever op til krav.



Hve  støttede a od i ge ? 

● Støttede op om, at beslutningerne også 
skal komme mere oppefra



Hve  støttede a od i ge ? 

● Sex & Samfund frivilliggruppen 
kæmper selv for en normkritisk 
seksualundervisning og støtter vores 
anmodning.



Hvad sy es vi o  forvalt i ge s i dstilli g? 

● Hvordan vil forvaltningen løse vores problem?

● Vi synes at det er uambitiøst, og ikke gør stor forskel

● kun opfordringer og anbefalinger, ingen reelle ændringer 

● Vi vil fortsætte med at arbejde med seksualundervisning i Ungerådet KBH



Tak fordi I gad at lytte! Vi glæder os til at 
diskutere ed jer:)


