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Seksuel sundhed for børn og unge i Holstebro kommune 

 
Formål 

Projektets mål er dels at kvalitetssikre seksualundervisning i Holstebro kommunes skoler, dels 

at alle elever uanset køn, etnicitet, skole eller klasse tilbydes et minimum af 

seksualundervisning tilpasset eventuelle specielle behov. 

 

Målgruppe 

Alle skoler i Holstebro kommune. 

 

Beskrivelse af projektet 

Sundhedsstyrelsen støttede i 2009 Holstebro Kommune i sommeren 2009 med satspuljemidler 

til projektet: ”Seksuel sundhed for børn og unge i Holstebro Kommune gennem kvalitetssikring 

af seksualundervisning”.  

Projektet indbefattede udvælgelse af kompetencepersoner på alle skoler; uddannelse af 

kompetencepersonerne, bestående af såvel lærere som sundhedsplejersker; tværfagligt 

samarbejde på såvel administrativt niveau som professionspraksisniveau; udvikling af 

kommunal læseplan.  

Projektet blev afsluttet i sommeren 2012, hvorefter UC Syddanmark gennemførte en 

virkningsevaluering med henblik på at undersøge, hvorvidt de ovenfor præciserede 

projektelementer bidrog til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring skolens seksualundervisning. 

 

Metode/fremgangsmåde 

Der etableredes i relation til ovenstående en støttestruktur, der indeholdt følgende elementer:  

• Udvælgelse af kompetencepersoner på alle skoler.  

• Uddannelse af kompetencepersonerne, bestående af såvel lærere som sundhedsplejersker.  

• Tværfagligt samarbejde på såvel administrativt niveau som professionspraksisniveau.  

• Udvikling af kommunal læseplan  

Projektets delmål var:  

• At alle folkeskoler, private og efterskoler i Holstebro Kommune lavede en plan for deres 

seksualundervisning i samarbejde med de til projektet tilknyttede sundhedsplejersker.  

• At lærere, sundhedsplejersker og andre relevante faggrupper fik undervisning i 

seksualundervisning og uddannedes til specielt at undervise specialklasseelever og unge med 

anden etnisk baggrund.  
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Projektet blev gennemført som et, hvor samtlige skoler i kommunen blev involveret. Der blev 

på hver skole udpeget 1-2 kompetencepersoner, afhængigt af skolen størrelse. Endvidere blev 

de sundhedsplejersker, som i forvejen underviste i seksualitet på kommunens skoler, 

tilknyttet. Der var således tale om et tværfagligt projekt, hvor lærer(e) og sundhedsplejerske 

sammen udgjorde et ressourceteam, der skulle understøtte en kvalitetssikring af 

seksualundervisningen på kommunens skoler. 

 

Projektets resultater 

Projektets resultater kommer til at danne udgangspunkt for udmøntning af satspuljemidler i 

foråret 2013, hvor der i forbindelse med projektet også er blevet udarbejdet et 

impirationsmateriale målrettet kommuner. 

 

Projektansvarlig 

Specialkonsulent Anette Schulz, ansc@ucsyd.dk.  

 

Eksterne samarbejdspartnere 

Sundhedsstyrelsen. 

 

Dokumentation/formidlingsform 

Evalueringsrapport, udgivet af UC Syddanmark. 

Publikation, udgivet af Sundhedsstyrelsen 

 

Start- og sluttidspunkt 

3-årigt kommunalt projekt fra 2010-2012. 

 

UPED og ANSC/ 


