
 

 

 

Notat 

 Dato: 14-02-2021 

Sagsnr: 17.00.00-G01-116-20 

Børne- og Ungeområdet 

 

Svar på KBS-spørgsmål fra David Munis Zepernick om seksualundervisning 

Spørgsmål: 

1) I hvilket omfang Frederiksberg Kommunes skoler vurderes at leve op til de bindende kompeten-

cemål for SSF 

2) Hvordan SFF er integreret i undervisningen på Frederiksberg, og hvem der er ansvarlig tovhol-

der 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? 

Svar: 

Sundheds-, seksualundervisning og familiekendskab (SSF) tilhører gruppen af obligatoriske emner, 

som eleverne skal undervises i i folkeskolen. Det vil sige, at der ikke er afsat specifikke fagtimer til 

gennemførelse af faget, men at det derimod indgår som en del af undervisningen i fagrækken. Det 

er skolelederen, der har kompetencen til at beslutte, hvilke fag, der skal dække undervisningen. 

Frederiksberg Kommune følger dermed vejledningen fra Børne- og Undervisningsministeriet i for-

hold til SSF. 

 

Ad. 1) Det er forvaltningens vurdering, at kommunens folkeskoler alle lever op til kravene i de 

bindende kompetencemål for SSF – ligesom de vurderes at leve op til kravene i folkeskolens øvrige 

fagrække.  

 



 

 

 

Ad. 2)  

Lokalt er det den enkelte skoleleder, der har kompetencen til at beslutte, hvordan og i hvilke fag, 

undervisningen i SSF foregår. 

På centralt niveau er der ikke udpeget en egentlig tovholder for de timeløse fag.  

Det kan oplyses, at en stor del af opgaven omkring SSF varetages i regi af Sundhedsplejen og 

Sundhedscentret. Sundhedsplejen gennemfører besøg mm. i 0., 1., 5. og 7. klasse. Heri indgår 

blandt andet undervisning i SSF.  

På 8. klassetrin tilbyder Sundhedscentret, at op til 10 8. klasser kan komme på besøg hos Sex & 

Samfund, hvor de gennemgår et undervisningsforløb. Herudover kan den enkelte skole inden for 

egen ramme også prioritere at besøge Sex & Samfund med de klasser, man måtte ønske. 

Der er ikke truffet specifikke politiske beslutninger inden for de sidste to valgperioder for så vidt 

angår SSF. Som det fremgår af Undervisningsudvalgets behandling af sag om brug af læringsplat-

formen MinUddannelse (17. juni 2019, sag nr. 128) indgår bindende kompetencemål for de obliga-

toriske (timeløse) emner på lige fod med mål for de øvrige fag. Videns- og færdighedsmål er med 

Folketingets beslutning af 7. december 2017 gjort vejledende. Frederiksberg Kommune lægger sig 

dermed med de vedtagne retningslinjer for brug af læringsplatformen op ad de nationale anbefa-

linger. 

Ad. 3) Som nævnt ovenfor er det op til den enkelte skole/underviser at afgøre, hvordan og med 

udgangspunkt i hvilke materialer, der undervises. I det nationale tiltag ’Uge Sex’, som hvert år 

gennemføres i ugen op til vinterferien, sættes der fokus på temaerne i SSF. Foreningen Sex & 

Samfund driver initiativet. Uge Sex rummer desuden en undervisningsportal med et bredt udvalg 

af materialer, som kan bruges i undervisningen.  

Der vil således være forskelle i, hvordan de forskellige skoler opfylder målene i temaet ”Køn, Krop 

og Seksualitet”. Det er dog forvaltningens vurdering, at skolerne typisk vælger at anvende materiale 

fra ’Uge Sex’ til formålet.  

Det kan endvidere oplyses, at det er skolebestyrelsen ved den enkelte skole, som godkender skolens 

undervisningsmidler. 

 

Med venlig hilsen 

 

Nina Eg Hansen  

Børne- og ungedirektør  
 


