Til Utdannings- og forskningskomiteen

Oslo 15.10.2020

Innspill til Prop. 1S 2021 fra Sex og Politikk

Fra og med høsten 2020 trer fagfornyelsen i kraft i den norske skole. som legger opp til mer
seksualitetsundervisning i skolen, bl.a. gjennom det nye tverrfaglige temaet Folkehelse og
livsmestring. Det er en god nyhet for norske skoleelever. Det tverrdepartementalt oppnevnte Ung i
Dag-utvalget, slår fast at seksualitetsundervisning “..er helt avgjørende for å ruste elevene til nåtid
og framtid.“ Utvalget påpeker i sin utredning at seksualitetsundervisningen i Norge ikke ser ut til å
fungere godt nok. De rapporterer at unge etterspør mer fokus på god og positiv seksuell helse. (NOU
2019: 19 - Jenterom, gutterom og mulighetsrom - Likestillingsutfordringer blant barn og unge).
Helhetlig seksualitetsundervisning er ikke viet nevneverdig plass i lærerutdanningen, og kan
oppleves ekstra utfordrende for mange undervisere. Det er det viktig å gjøre noe med. UngIDagutvalget skriver i NOU 2019:19: ”Å styrke undervisning om kjønn, kropp og seksualitet er viktig. Vi
foreslår et strukturelt grep og et betydelig kompetanseløft som både utfordrer kjønnsstereotypier
generelt og i større grad retter fokus mot de positive sidene ved seksualiteten».
Sex og Politikk er derfor glad for at budsjettforslaget tar dette på alvor ved å foreslå grunnstøtte til
de to av de viktigste tiltakene mot skolen i forhold til seksualitetsundervisninga Fris Rosa
Kompetanse og Sex og Politikk.

Sex og Politikk ber komiteen om å:
1. Opprettholde departementets forslag om å øke post 75 under kapittel 225, og utvide
driftsstøtte til frivillige organisasjoner som jobber systematisk med helhetlig
seksualitetsundervisning, som Sex og Politikk og FRI - Rosa kompetanse skole.
2. Øke støttebeløpet til Sex og Politikk under post 75, kapittel 225 fra foreslåtte NOK 500.000
til NOK 2.000.000.
3. Legge inn en merknad om å inkludere kompetanse innen seksualitetsundervisning i
ordninger for videreutdanning for skoleledere og lærere, post 22 kapittel 226
Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa. Per idag ligger det ikke noe inne i lærerutdanningene
om seksualitetsundervisning som bidrar til at mange lærere finner dette ekstra
utfordrende.

Grunnstønad til Sex og Politikk er velkommen, men lav
For Sex og Politikk representerer Kunnskapsdepartementets budsjettforslag for 2021 et veiskille i
vårt arbeid med å gjøre helhetlig seksualitetsundervisning til en synlig, integrert og langsiktig del av
utdanningsmyndighetenes ansvar. For første gang foreslås grunnstøtte til Sex og Politikk i
statsbudsjettet. Dette er viktig fordi:

●
●

Endelig blir det slått fast at god undervisning om kropp, følelser, kjønn og seksualitet krever
kontinuerlig innsats og midler over tid.
Grunnstøtte er en viktig anerkjennelse av våre undervisningsopplegg, hvorav det største Uke
6 brukes av undervisere på over 40% av alle grunnskoler i Norge som sist skoleår underviste
mer enn 180.000 elever ved hjelp av Uke 6.

Sex og Politikk er imidlertid skuffet over beløpet Kunnskapsdepartementet foreslår. Vi går utfra at
500.000,- er basert på årets bevilgning, som er langt mindre enn det vi tidligere har mottatt som er
motivert ut ifra en prioritering av grunnleggende ferdigheter i innvilgelsen av årets budsjettmidler.
Med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet og fra 2020 også Sametinget,
har Uke 6 i løpet av 10 år vokst til å bli landets mest brukte opplegg for seksualitetsundervisningen,
med over 40 prosent av norske grunnskoler registrert i forrige skoleår. 9 av 10 av de som har brukt
Uke 6 før vil anbefale materiellet til en kollega. Uke 6 og Mine og dine grenser lages og tilbys av Sex
og Politikk. Tilsammen koster seksualitetsundervisningsoppleggene til Sex og Politikk rundt 5
millioner kroner, hvorav ca. 20% har vært støttet over post 74 Prosjekttilskudd, kapittel 225 - Tiltak i
grunnopplæringa. Tilskuddsbeløpene fra Utdanningsdirektoratet de siste årene har vært som følger:
2020: Innvilget NOK 390.000
2019: Innvilget NOK 1.250.000
2018: Innvilget NOK 1.150.000
2017: Innvilget NOK 700.000
2016: Innvilget NOK 880.000
En bevilgning på NOK 500.000 ser derfor ut som en økning i forhold til bevilget beløp, men i
realiteten er det et lavere beløp enn det driften har vært basert på de siste årene.
Vi ber derfor kommiteen legge til grunn et snitt på de 5 siste år og ikke kun siste års bevilgning i sin
bevilgning av grunnstøtten.
Sex og Politikk håper vi har Utdannings og forskningskomiteen med oss på denne vurderingen, og
bistår gjerne med ytterligere informasjon og dialog om ønskelig.
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