E r h v e r v s fa g 2: S a m f u n d

og

Sundhed

Hvordan kan erhvervs- og sosu-skoler
løfte den nye undervisningsopgave
med samfund, sundhed og seksualitet?
Undervisning i sundhed og seksualitet bliver obligatorisk på GF 1.
Sex & Samfund tilbyder med dette papir inspiration til at komme
godt i gang med den nye undervisningsopgave.
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KRAV TIL UNDERVISNINGEN
Eleverne skal arbejde med:

Fra august 2015 bliver undervisning i sundhed og seksualitet obligatorisk på erhvervsuddannelserne. Det sker med det nye fag ’Erhvervsfag
2: Samfund og sundhed’ på grundforløbets 1. del.
Et af fagets faglige mål er, at eleverne skal ”forstå forhold, der påvirker
seksualiteten, herunder seksuel sundhed, prævention, krop, køn og
identitet”.
Vi ved fra en Sex & Samfund-kortlægning af området, at mange unge
efterlyser fokus på seksualitet, prævention, krop, køn og relationer på
erhvervsuddannelserne.
Samtidig oplever vi gennem vores mange kontakter på erhvervsuddannelserne, at det for den enkelte underviser eller uddannelse kan være
en udfordring at opbygge en undervisningskapacitet inden for seksuel
sundhed og trivsel. Det kan også være en udfordring at komme i gang
med undervisningen.
Vi tilbyder her et inspirationspapir med forslag til, hvordan undervisere
og uddannelser kan komme godt i gang med undervisningen i det nye
fag. Papiret tilbyder inspiration til:

• Hvad du kan gøre som underviser og/eller uddannelse?

•

Varierede og helhedsorienterede arbejdsformer, der
både styrker faglig erkendelse og personlig dannelse.

•

Faglige problemstillinger
i et anvendelsesorienteret
perspektiv – både praktiske
eksperimenter, samarbejde
og individuelle refleksioner.

Undervisningen skal:
•

Give eleverne en helhedsforståelse af sundhedsbegrebet i arbejdsmæssige,
samfundsmæssige og personlige sammenhænge.

•

Udstyre eleverne med
redskaber til at tage stilling
til sundhedsmæssige problemstillinger i eget liv.

Der skal:
•

Være en klar sammenhæng
mellem faget og elevens
fagretning.

•

Inddrages digitale medier i
undervisningen.

• Gode websites
• Spørgsmål og sparring
Rigtig god arbejdslyst med det nye fag.

FAGLIGT MÅL FOR FAGET ’SAMFUND OG SUNDHED’
Eleverne skal forstå forhold, der påvirker seksualiteten herunder seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet.

Hvad kan du gøre som underviser og/eller uddannelse?
Undervisningskampagnen Uge Sex
Sex & Samfund udvikler hvert år et nyt undervisningsmateriale med undervisningsforløb, der er
målrettet fagmålet om seksualitet i erhvervsfag 2:
Samfund og sundhed.
Materialerne er nemme at gå til, de er udviklet til
rammerne på uddannelserne og er udstyret med en
lærervejledning.

Det er gratis at tilmelde sig Uge Sex, og du bestemmer selv, hvornår du vil arbejde med materialet.
Tilmelding og info: www.ugesex.dk.
Find også inspiration til din undervisning på: www.
emu.dk (se erhvervsuddannelser og seksualundervisning) og www.bedreseksualundervisning.dk.

Kompetencekurser i sundheds- og seksualitetsundervisning
Sex & Samfund tilbyder kompetencekurser for undervisere på erhvervsuddannelserne.
Kurserne giver konkrete redskaber og metoder til at
varetage undervisningen i sundhed og seksualitet.
På kurserne får underviserne også et godt kendskab
til undervisningsmaterialer og undervisningsforløb i
Uge Sex på erhvervsuddannelserne.
Kurserne er målrettet de undervisere, der skal
i gang med at undervise i det nye fag, men som
mangler opkvalificering på området, eller som er
usikre på, hvordan de skal komme i gang med at
undervise i det nye fag.

Fordelen ved at lade interne undervisere stå for det
nye fag er, at man sikrer en kapacitetsopbygning på
jeres uddannelse af hele området omkring sundhed
og seksualitet.
Dermed bliver viden om undervisning i sundhed og
seksualitet en integreret del af uddannelsesinstitutionen, og I er på uddannelsen bedre klædt på til at
håndtere de tilfælde, hvor jeres elever har brug for
særlig hjælp og rådgivning. For eksempel i tilfælde,
hvor unge bliver udsat for diskrimination, bliver uønsket gravide eller oplever overgreb mm.
Booking/priser: www.sexogsamfund.dk/undervisning.

Sundhedsplejersker og andre muligheder i kommunerne
I nogle kommuner tilbyder de kommunale sundhedsplejersker undervisning i sundhed og seksualitet på
ungdomsuddannelserne; i andre er man i gang med
at etablere undervisningstilbud eller andre oplysningsindsatser, som kan supplere undervisningen i

det nye fag på erhvervs- og sosu-skoler. Det kan derfor være en god idé at tage kontakt til den kommunale sundhedspleje eller de kommunale myndigheder
inden for sundhed og forebyggelse samt ungeområdet i de pågældende kommuner.

Undervisere udefra
Hvis det er svært at finde undervisere, der ønsker at
varetage undervisningen i sundhed og seksualitet eller ikke føler sig kvalificerede til det, kan man vælge
at hente undervisere udefra.
Der findes flere private og kommunale aktører på

området - herunder også Sex & Samfunds korps af
ung til yngre-undervisere, som man kan booke til at
varetage undervisningen.
Booking/priser på Sex & Samfunds underviserkorps:
www.sexogsamfund.dk/undervisning.

Websites Spørgsmål Sparring
www.bedreseksualundervisning.dk
Sex & Samfunds portal til undervisere med viden,
materiale og inspiration
www.ugesex.dk
Sex & Samfunds årlige undervisningskampagne Uge
Sex med særlige tilbud målrettet EUD

Sex & Samfund står gerne til rådighed for spørgsmål
og sparring:
Morten Emmerik Wøldike, projektleder i Sex & Samfund, mew@sexogsamfund.dk, telefon 35 20 91 27
Bonnie Vittrup, projektleder i Sex & Samfund,
bv@sexogsamfund.dk, telefon 33 69 56 22

