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Repr. Mira Svartnes Thorsen, MDG, hadde anmeldt følgende interpellasjon:
«Norsk skole har hatt seksualundervisning siden faget «forplantningslære» ble
obligatorisk i 1935. I dag er seksualitet, pubertet, seksuell orientering og
grensesetting en del av kompetansemålene for naturfag og samfunnsfag både i 7.
og 10. klasse. Dessverre er det veldig varierende om disse målene blir nådd. Grønn
Ungdom i Kristiansand har informert oss om at mange elever kun lærer om
kjønnssykdommer og abort i seksualundervisningen. I Oslo har Ungdomens
bystyremøte tydelig formidlet til de politiske partiene at seksualundervisningen ikke
er god nok.
Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom ønsker at barn og unge i
kristiansandsskolen skal få lære om grenser og respekt. Barn og unge trenger
kunnskap om grenseoverskridende adferd, og de trenger å vite hvem de skal
kontakte dersom noe har skjedd. Elevene trenger verktøy for å fjerne stigma rundt
disse spørsmålene, slik at de klarer å snakke med trygge voksenpersoner.
Spørsmål til ordfører:
 Hvordan kan lærdom fra «me too»-kampanjen brukes i Kristiansandsskolen?
 Hvordan kan vi sikre at helsesøstre brukes aktivt i skolenes
seksualundervisning?
 Bør opplegget «Uke 6» fra organisasjonen Sex og samfunn bli obligatorisk
for skolene i Kristiansand?»
Interpellanten leste og begrunnet interpellasjonen som ble besvart av ordføreren.
Ordførerens svar:
«For noen er seksualundervisningen den eneste kilden til kunnskap om kropp,
seksualitet og prevensjon, og den er helt nødvendig for å opparbeide sunne
holdninger til grensesetting. Arbeidet med respekt og grensesetting i våre
barnehager og på våre skoler gjelder all slags trakassering og krenkelser, også

seksuelle. Målet vårt er å arbeide forebyggende, og fremme gode holdninger hos
barn og unge fremfor å bearbeide ettervirkninger når det har gått galt.
Regjeringen har levert strategien Bedre seksuell helse ;«snakk om det». Strategien
tydeliggjør betydningen av god seksuell helse. I likhet med regjeringen mener jeg at
vi trenger en bredere og mer helhetlig seksualundervisning. Sex og Politikk har i tråd
med regjeringens strategi utviklet undervisningsopplegget «Uke6» for hele
grunnskolen med fokus på å forebygge vonde opplevelser og å ta opp grenser og
kropp på en trygg måte. Det er et særlig fokus på ungdommenes
handlingskompetanse og refleksjon over dilemmaer de står overfor hver dag, tenke
normkritisk og sette dem i stand til å ta gode valg.
Helsesøstre i skolehelsetjenesten tilbyr alle skoler i Kristiansand
seksualundervisning, og de fleste skoler tar imot tilbudet.
Det er vanskelig å se behovet for at kommunen skal lage en helhetligplan for
seksualundervisning i tillegg til alle føringene som allerede er gitt.
Jeg mener at Regjeringens strategi for bedre seksuell helse og læreplanmålene
både innenfor naturfag, samfunnskunnskap og KRLE har et innhold som dekker
tematikken godt. Utfordringen er etter min mening å følge planene opp, og sikre
kvaliteten, og bredden på opplæringen på alle våre skoler.
Grunnlaget for god seksuell helse legges allerede tidlig i småbarnsalder. Flere
barnehager har benyttet barnehagepakken som tilbys fra Stine Sofie Stiftelsen. I
tillegg har enkelte private barnehager gjennomført et undervisnings- og
oppfølgingsprogram. Oppvekstsektoren holder på å utarbeide et opplæringsprogram
med tema vold og seksuelle overgrep og sektoren har også utarbeidet egen rutine
for melding og oppfølging av vold mot barn.
Det er iverksatt samarbeid med nettverket, redd de små.no og barnehagene om
avdekking og oppfølging av vold og seksuelle overgrep mot barn. De barnehagene
som ennå ikke har gjennomført opplæring får tilbud om dette i løpet av høsten
2018.»
Vedtak:
Oversendelsesforslag:
Bystyret ber administrasjonen vurdere å fremme en sak for oppvekststyret som
inneholder:
1. Hvordan vi kan sikre en god, helhetlig og sammenhengende
seksualundervisning basert på prinsippene i bl.a Uke Sex på alle
ungdomsskolene i kommunen.
2. Hvordan vi kan bruke erfaringene fra metoo og erkjennelsen av hvor utbredt
seksuell trakassering er, både blant unge og voksne. Grunnlaget for denne
typen holdninger legges i ung alder, og en bevisstgjøring på
grenseoverskridende adferd, grensesetting, inkludering og mangfold i fra 1.
Trinn kan gjøre problematikken mindre.
3. Hvordan dette kan støttes opp av helsesøster, samt samarbeid med ulike
frivillige organisasjoner om undervisningen (Sex og Samfunn, Skeiv Ungdom,
KUU m.fl).
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Forslag:
AP/MDG fremmet følgende oversendelsesforslag:
«Bystyret ber administrasjonen vurdere å fremme en sak for oppvekststyret som
inneholder:
1. Hvordan vi kan sikre en god, helhetlig og sammenhengende
seksualundervisning basert på prinsippene i bl.a Uke Sex på alle
ungdomsskolene i kommunen.
2. Hvordan vi kan bruke erfaringene fra metoo og erkjennelsen av hvor utbredt
seksuell trakassering er, både blant unge og voksne. Grunnlaget for denne
typen holdninger legges i ung alder, og en bevisstgjøring på
grenseoverskridende adferd, grensesetting, inkludering og mangfold i fra 1.
Trinn kan gjøre problematikken mindre.
3. Hvordan dette kan støttes opp av helsesøster, samt samarbeid med ulike
frivillige organisasjoner om undervisningen (Sex og Samfunn, Skeiv Ungdom,
KUU m.fl).»
Votering:
AP/MDG sitt oversendelsesforslag ble vedtatt oversendt med 45 mot 6 stemmer.
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