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Vi vet at en god seksualundervisning med fokus på grensesetting, kjønn og seksualitet er viktig for 
elevenes undervisning, samt forståelse av temaet livsmestring. I henhold til den nye læreplanen, LK 20, 
er nettopp temaet livsmestring vesentlig, og seksualundervisningen deretter. Et økt fokus på seksualitet, 
kropp og pubertet fra en tidlig alder kan være med på å oppfylle skolens dannelsesoppdrag, ved å være 
med på å gi økt respekt og forståelse for seg selv og andre. Undervisningen må selvfølgelig være 
alderstilpasset, og for de yngste barna vil grensesetting og kunnskap om egen kropp være i sentrum. Vi 
ønsker å se en god seksualundervisning i hele Drammen kommune, og vil derfor spørre om dagens 
status på dette feltet. 
 
Vi ønsker at rådmannen svarer på følgende spørsmål: 
 

1. Hvordan vurderer rådmannen dagens status for seksualundervisning i barnehage og grunnskole 
i Drammen kommune? 
 

2. Kan rådmannen gi anbefalinger til hvordan vi kan gjøre politisk(e) vedtak for å styrke satsingen 
på seksualundervisning i barnehage og grunnskole i Drammen kommune (dersom vi skulle ønske 
å satse mer på dette)? Hvilke planverk eller -løp er det et slikt initiativ i så fall bør rettes mot?  

 
Svar 
 
1. Hvordan vurderer rådmannen dagens status for seksualundervisning i barnehage og grunnskole i 

Drammen kommune? 
 
Barnehagene har ingen felles program som benyttes i forhold til dette tema, det er opp til hver enkelt 
barnehage hvordan de arbeider med tema. 
 
Skolehelsetjenesten skal tilby seg å bidra i skolens undervisning om seksuell helse (nasjonal faglige 
retningslinje). De faglige retningslinjene sier videre følgende om hva dette kan omfatte, hvis skolen 
ønsker å benytte seg at denne muligheten.  
 
Skolehelsetjenesten bør bidra i skolens samlivs- og seksualitetsundervisning, særlig på området seksuell 
helse. Skolehelsetjenesten bør også vurdere å tilby undervisning i grupper ved behov. Undervisning bør 
sikre at alle barn og unge får nødvendig kunnskap og handlingskompetanse om seksuell helse og bidra til 
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å forebygge seksuelle overgrep. Undervisningen bør være alderstilpasset og ses i sammenheng med 
skolens læreplaner. 
 
Skolehelsetjenesten bør særlig tilby sin kompetanse i undervisning om identitet, kjærlighet og 
forelskelse, grenser, fysiologi og anatomi (blant annet erogene soner), prevensjonsmidler og seksuelt 
overførbare sykdommer. Åpenhet, respekt for mangfold og positive holdninger til seksualitet er viktige 
premisser for undervisningen. 

 
Skolene benytter i tillegg ulike psykososiale programmer som omhandler eller tangerer 
seksualundervisningen i skolen. Sak 0052/20 fra hovedutvalg for oppvekst og utdanning viser en oversikt 
over alle psykososiale programmer som benyttes i skolene1. Som eksempler kan nevnes #psyktnormalt 
og uke6. 
 
#psyktnormalt brukes i dag på 4 av Drammens ungdomsskoler, organisert som et samarbeid mellom den 
enkelte skole og ansvarlige fra helsefremmende tjenester. #psyktnormalt er et undervisningsprogram 
for 8.trinn med hensikt om å fremme livsmestring og opplysning om psykisk helse i skolen. Programmet 
har også en egen bolk for undervisning av lærere og foreldre. #psyktnormalt omhandler blant annet 
bevisstgjøring av følelser og sentrale strategier for å håndtere følelser. En utvidelse av #psyktnormalt til 
alle ungdomsskolene er en målsetting i Folkehelseprogrammet for Drammen 2019-2023. 
Folkehelseprogrammet dekker opplæring til nye instruktører.  
 
«Uke 6» er gratis materiell til seksualitetsundervisning rettet mot kompetansemål i flere fag og med 
formål om å fremme trivsel og bekjempe mobbing. Materiellet er primært rettet mot grunnskolens 1.-
10.trinn, men kan også benyttes av andre som underviser eller tar opp spørsmål rundt seksualitet med 
barn og unge.  
 

 
2. Kan rådmannen gi anbefalinger til hvordan vi kan gjøre politisk(e) vedtak for å styrke satsingen på 

seksualundervisning i barnehage og grunnskole i Drammen kommune (dersom vi skulle ønske å 
satse mer på dette)? Hvilke planverk eller -løp er det et slikt initiativ i så fall bør rettes mot?  

 
Svar 
Kommuneplanens samfunnsdel er nå under arbeid. Samfunnsdelen vil inneholde ulike delmål innenfor 
hvert av de seks politikkområdene. To av politikkområdene for Drammen kommune er «god oppvekst 
og godt liv» samt «mangfold og inkludering». Ut fra delmålene som blir laget strategier for hvert 
politikkområde, og videre temaplaner. Arbeidet med temaplaner er ikke påstartet. Dersom politikerne 
ønsker å styrke satsingen på seksualundervisning i barnehage og grunnskole vil det være naturlig å 
vurdere dette i tilknytning til utarbeidelsen av temaplaner. 
 

 

                                                           
1 Innsyn - Politikk (drammen.kommune.no) 

https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100200428/sak/100201216

