
Seksualundervisning Thy Privatskole  

Seksualundervisning er et obligatorisk fag fra 0. - 9. klasse. Det er også̊ et såkaldt ’timeløst’ fag. 
Det betyder, at der ikke er sat et bestemt antal timer af til faget på de enkelte årganges skema.  

Endvidere er seksualundervisningen en del af alle fag på Thy Privatskole. Det kan være i dansk, 
hvor man ved at læse forskellige tekster lærer om følelser, forelskelse og kærlighed. Det kan være 
i natur/teknik og biologi, hvor man lærer om puberteten eller sexsygdomme og prævention. Eller i 
idræt, hvor man lærer om kroppen, omklædning og grænser.  

I de ældste klasser arbejder eleverne med historiske og internationale perspektiver på 
seksualundervisningens emner.  

Seksualundervisning må ikke forveksles med sex-undervisning. Seksualundervisning skal ikke lære 
eleverne, hvordan man har sex.  

Undervisningen skal udvikle elevernes evner til at tænke selvstændigt og træffe gode valg i forhold 
til sundhed og trivsel. Eleverne skal lære om sig selv og det samfund, de lever i. Og undervisningen 
skal hjælpe børn og unge til at lære at kunne mærke efter egne grænser og acceptere andres.  

• I 0. - 3. klasse handler undervisningen typisk om kroppen, følelser, køn og familier.  
• I 4. - 6. klasse desuden om pubertet, medier og internet, forelskelse og kærester.  
• Først i 7. - 9. klasse handler undervisningen også̊ om seksualitet, sex, prævention, 

sexsygdomme og abort.  

God seksualundervisning er med til at udvikle elevernes syn på krop, køn og seksualitet som 
mangfoldige størrelser. Den er med til at lære børn og unge at vise respekt for og anerkende 
hinanden - uanset forskelligheder. Det kan gøre en stor forskel at have sådan en indstilling til 
hinanden i en klasse. Derfor styrker denne undervisning elevernes trivsel på Thy Privatskole.  

Seksualundervisningen på Thy Privatskole koordineres oftest af klasselæreren, men alle klassens 
lærere kan være involveret i at undervise eleverne.  

Yderligere undervises 4.og 5.klasse af kommunens sundhedsplejerske på Thy Privatskole.  

 


