Er du elev ved en skole
som ikke gjennomfører Uke 6?
Vi har utformet et skriv som kan brukes av elever/elevråd lokalt på sine skoler
til å gjennomføre en underskriftskampanje for å kreve bedre seksualitetsundervisning. Etter innsamling av underskrifter fra medelever kan dere selv levere inn skrivet til lærere og/eller skoleledelsen, og således vise at dere mener at
dette er noe som burde prioriteres i undervisningen.
Lykke til!

UNDERSKRIFTSKAMPANJE
Til ansatte ved ______________________ skole:
VI KREVER HELHETLIG SEKSUALITETSUNDERVISNING!
I løpet av grunnskolen skal alle barn og unge i Norge lære om flerfoldige temaer knyttet til
kropp, kjønn, identitet og seksualitet. Den helhetlige seksualitetsundervisningen som elever
har rett på skal altså handle om mye mer enn graviditet, kjønnsorganer, seksuelt overførbare
infeksjoner og prevensjonsmidler.

Ifølge kompetansemålene i læreplanen skal
elevene blant annet kunne å:
• samtale om grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp (etter 2. trinn)
• samtale om tema knyttet til seksualitet, grensesetting, vold og respekt (etter 4. trinn)
• samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom kjønnene, ulik
kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonene (etter 7. trinn)
• analysere kjønnsroller i skildringer av seksualitet og forklare forskjellen på ønsket seksuell
kontakt
og seksuelle overgrep (etter 10. trinn)

Vi, elever ved ____________________ skole, fremmer herved vårt krav om få tilgang til
helhetlig seksualitetsundervisning som svarer til kompetansemålene i læreplanverket,
og oppfordrer skolens ledelse, lærere og helsepersonell til å ta i bruk eksisterende
undervisningsmateriell, slik som Uke 6, for å sikre at seksualitetsundervisningen som gis er
kunnskapsbasert, alderstilpasset og kvalitetssikret.

Sex og Politikk er en frivillig organisasjon arbeider for å forsvare og fremme seksuell og
reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både nasjonalt og internasjonalt, blant annet
gjennom å tilby seksualitetsundervisningsmateriell Uke 6.
Uke 6 benyttes av over 40% av landets grunnskoler, hvorav de fleste oppgir at de benytter
materiellet i forbindelse med en egen temauke om seksualitet i kalenderårets sjette uke. I år
har derfor Sex og Politikk utviklet en egen kampanjepakke som skal gjøre det enda enklere
for skoler å gjennomføre en helhetlig og omfattende Uke 6-kampanje for og med sine elever.
Les mer om undervisningsmateriellet og den årlige kampanjen på www.uke6.no.
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