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Seksualpolitik 

 
 
 
  
 

Enghaveskolen, Odense 

”Seksualitet er en integreret del af ethvert menne-

skes personlighed. Den er et basalt behov og et 

aspekt af det at være menneske, som ikke kan ad-

skilles fra andre aspeker i livet. 

Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det 

handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, 

og endelig er det ikke summen af vort 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 inti-

mitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, be-

væger 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, følel-

ser, 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”. 

(WHO-1986) 

 

Seksualitet—en definition 



 
Seksualpolitik for Enghaveskolen 
 
 
Alle  mennesker har en seksualitet—uanset handi-
cap. På Enghaveskolen lægger vi derfor vægt på 
at have et seksualvenligt miljø, hvor der er åben-
hed, anerkendelse og respekt for eleverne og deres 
forskelligheder. 
 
Eleverne på Enghaveskolen kan have svært ved at 
forstå og efterleve almindelige normer for seksuel 
adfærd, hvorfor det er vigtigt at støtte disse elever 
i at få ansvarlige og hensigtsmæssige adfærdsnor-
mer. 
 
 

 
 
 

 

 
Eleverne på Enghaveskolen modtager seksual-
undervisning efter folkeskoleloven og kan ik-
ke fritages for denne.  Al undervisning på sko-
len tager udgangspunkt i elevens fundtionsni-
veau—det gælder naturligvis også for seksual-
undervisningen. 
 
Skolen har en seksualvejleder som har til op-
gave at: 
 
• give skolens elever (individuel) under-

visning 
 
• give kolleger råd og vejledning til mate-

rialevalg i forbindelse med seksualun-
dervisningen 

 
• give sparring i forbindelse med akut 

opståede situationer med elever 
 
• bistå forældre ved spørgsmål/

problematikker omkring  deres barns 
seksualitet  

 
• afholde kurser om seksualitet og autis-

me for kolleger  
 
 
 

 

Forældresamarbejde 
 
 
Personalet på Enghaveskolen lægger stor vægt på 
forældresamarbejdet. I konkrete sager samarbejdes 
om fælles handlinger omkring den enkelte elevs sek-
sualitet. 
 
Derfor er det naturligt for personalet at være imøde-
kommende overfor henvendelser fra forældrene . 
Åbenhed i samarbejdet mellem personale og foræl-
dre -fra børnehave til udskoling- kan være medvir-
kende til, at eleven får bedre mulighed for at udleve 
sin seksualitet. 
 
Skolens seksualpolitik kan ses i sin helhed på skolens 
hjemmeside. 

I undervisningen kan 
indgå emner som 
kropsbevidsthed, hy-
giejne, følelser, køns-
forståelse, anatomi, 
pubertet,  prævention 
samt hensigtsmæssig 
og uhensigtsmæssig 
seksuel adfærd. 
 


