Innspill utkast til plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsundervisning i
Bergen kommune
Sex og Politikk takker for muligheten til å komme med innspill. Vi vil begynne med å
applaudere Bergen kommune for et godt og grundig arbeid med planen. Sex og Politikk er
takknemlige for at dere har involvert oss i prosessen. Planens styrker er blant annet måten
den inkluderer eksisterende planer på samme tematikk og bygger videre på disse. Vi vil også
berømme god inkludering av eksterne aktører og arbeid på tvers av byrådsavdelinger. Dette
gir oss tro på at planen vil kunne implementeres godt.
Det er likevel noen punkter vi ønsker å kommentere.
Først et par formelle ting:
- Uke 6 skrives med stor bokstav (U) og mellomrom før 6-tallet.
- På s. 13 krediteres Sex og Politikk for TNS-undersøkelsen. Riktig eier av dette er Sex
og samfunn.
Kommentarer til 3.3.1. Innhold:
- Vi er glade for å se Uke 6 anbefalt til bruk på alle skolene. Vi ser at dere forventer at
vi vil sørge for at materiellet er relevant og oppdatert. Dette søker vi til enhver tid å
gjøre og har allerede laget en plan for å oppdatere Uke 6 i tråd med nye læreplaner.
Hvor fort dette skjer er selvfølgelig avhengig av finansiering, men vi legger opp til at
dette skjer i løpet av neste år og våren 2020.
Kommentarer til 3.3.1. Organisering
- Vi er positive til forslaget til organisering og støtter alle punktene. Det er bra og viktig
at det i tiltaket kreves at seksualitetsundervisning formaliseres inn i årshjul osv. Dette
sikrer ivaretakelse og at det blir institusjonalisert på skolene. Det samme gjelder både
tilrettelegging for samarbeid, inkludert med skolehelsetjenesten, og organisering i
tverrfaglig team.
- Angående eksterne aktører, støtter vi spesielt at det nevnes at lærer skal være med i
undervisningen.
- Seksualitetsundervisning som del av Kvalitetsoppfølgingen ser vi positivt på, da det
sikrer en ansvarliggjøring av skolene og i tillegg sender tydelige signaler til skolene på
at dette er en prioritet.
Kommentarer til 3.3.3. Kompetanse
- Vi er positive til beskrivelsen av seksualitetsundervisning som en del av lærerens
oppdrag, og vi mener tiltakene som skal sikre kompetanseheving er gode.
Kommentarer til 4. Kjønnsrelatert mobbing
- Vi er positive til tiltaket og oppfordrer Bergen kommune til å undersøke hva som
allerede eksisterer som kan brukes i dette arbeidet. Vi er litt usikre på hva som legges
i ordet «kampanje». Vi vil være tilhengere av mer langvarige intervensjoner. Positivt
at ungdom skal inkluderes!
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Kommentarer til 5. Redusere uønskede svangerskap og smitte av SOI
- Vi er glade for at Bergen kommune fremhever en positiv tilnærming til helse og
seksualitet som ressurser. Vi er imidlertid skeptiske til formuleringene under punkt
5.3. og lurer på hva det innebærer å «få flest mulig svangerskap til å bli ønsket». Vi er
bekymret over at dette punktet kan tolkes som at gravide skal «overtales» eller ha
refleksjonstid eller lignende. Det er viktig med mulighet for rådgivning for gravide, og
vil her framheve Amathea sitt arbeid. Men vi ønsker samtidig at det er tydelig at
informasjonen er nøytral og at enhver gravid skal selv bestemme over sin egen kropp
også knyttet til et eventuelt svangerskapsavbrudd.
Kommentarer til 6. Vurdering av behov for senter for seksualitet
- Vi er positive til et senter for seksualitet i Bergen. Mange ressurser er plassert i Oslo,
og dekker i liten grad andre deler av landet. Vi er glade for at Bergen ønsker et senter
og håper det kan bli en ressurs for mer enn Bergen kommune. Her noterer vi at dere
har planlagt å innlede samtaler med Sex og samfunn, som per i dag har tiltak som i
stor grad Oslobeboere har kunnet ha glede av. Vi mener samtaler er positivt, og ser
frem til å høre hva som foreslås i videre arbeid.

For Sex og Politikk

Tor-Hugne Olsen
Daglig leder
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