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Kære David Munis Zepernick,
 
Som svar på dit KBS-spørgsmål om seksualundervisning, henvises der til vedhæftede notat fra børne- og ungeområdet.
 
Med venlig hilsen

Jane Munch
Fuldmægtig

 
Sekretariatet, Jura
Kommunaldirektørområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38212023
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
Fra: David Munis Zepernick <daze01@frederiksberg.dk> 
Sendt: 22. december 2020 12:20
Til: KBS@frederiksberg.dk
Emne: KBS vedr. seksualundervisning
 
Kære KBS-sek.
 
Nedenfor årets med garanti sidste KBS-spørgsmål fra mig!
 
Med ønsket om en glædelig jul
 
David Munis Zepernick, kommunalbestyrelsesmedlem (B) 

Sendt fra Workspace ONE Boxer

KBS-spm. 

I evalueringen af sundheds- og seksualundervisning og familiekendskab” udarbejdet af Als Research ApS januar 2019 for Børne- og
Undervisningsministeriet (se link nedenfor) konkluderes det overordnet, at mange skoler kun delvist lever op til de bindende
kompetencemål

Derudover bemærkes det specifikt, at

• Mange kommuner har ikke gennemført nogen former for foranstaltninger for at
sikre, at kommunens skoler lever op til Fælles Mål for SSF-undervisningen (42 %) eller
ved ikke, om kommunen har gennemført foranstaltninger af denne type (14 %).

file:///D:/pdf/in/www.frederiksberg.dk
https://www.frederiksberg.dk/databeskyttelse
https://whatisworkspaceone.com/boxer


• SSF er ledelsesmæssigt underprioriteret på mange grundskoler. På de fleste skoler er
der ikke truffet en klar beslutning om, hvordan SSF skal integreres i undervisningen,
ligesom der ikke er udpeget en tovholder eller ansvarlig for SSF.
 
 
På den baggrund ønsker jeg oplyst.

1) I hvilket omfang Frederiksberg Kommunes skoler vurderes at leve op til de bindende kompetencemål for SSF
 
2) Hvordan SFF er integreret i undervisningen på Frederiksberg, og hvem der er ansvarlig tovholder for området og hvilke konkret
beslutninger der er truffet i denne og forrige valgperiode til sikring af målopfyldelsen af de bindende kompetencemål?

3) Hvordan og med afsæt i hvilket materiale vi i dag sikrer, at de specifikke mål under temaet ”Køn, Krop og seksualitet”, som eksplicit
vedrører kendskabet til reproduktion, opfyldes i undervisningen af skolens ældste klassetrin?
 
(SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB (SSF)
190107-Als-Research-Evaluering-af-SSF.pdf)

file:///C:/Users/DavidZepernick/Downloads/190107-Als-Research-Evaluering-af-SSF.pdf

