




skolen i at lave en samlet indsats. Her er der lagt op til at 
medtænke forskellige aktører som fx elevråd og sundheds-
plejerske. Derudover tilbydes der forskellige kursusformater, 
som både henvender sig til den enkelte lærer og til teams. Alle 
tilbud er gratis for skolerne at deltage i.

I foråret 2023 afholder CFU Absalon den næste kickoff-dag, 
hvor skoler kan være med og skyde gang i en indsats.

Kursusformater i projektet
•	Kickoff-dag	på	CFU
•	2x3	timers	kursus	på	egen	skole
•	15	timers	kursus	på	CFU
•	Onlinekurser
•	Nationale	netværk.

Læs mere på CFU’s SSF-fagside: kortlink.dk/2gnf2 

Endelig ndes der også på SSFkompas.dk forskellige ressour-
cer, fx videoer om genstandsdidaktik, temaartikler, de gode 
titler til læringscenteret mv.

Temaer på SSFkompas.dk
	 •	 Digitalt	liv
	 •	 Familieliv
	 •	 Grænser
	 •	 Identitet
	 •	 Krop	og	pubertet
	 •	 Køn
	 •	 Livsstil	og	levevilkår
	 •	 Normer	og	idealer
	 •	 Relationer	og	følelser
	 •	 Rettigheder
	 •	 Seksualitet
	 •	 Sex
	 •	 Sundhed
	 •	 Trivsel.

Der er på SSFkompas.dk 14 temaartikler, hvor du som lærer 
kan hente viden om de tematikker, som SSF indeholder. Føl-
gende er et uddrag fra artiklen om seksualitet:

Seksuel sundhed og trivsel
Seksuel trivsel og sundhed kan påvirke den generelle sundhed 
og trivsel, og den generelle sundhed og trivsel kan påvirke den 
seksuelle sundhed og trivsel. Og seksualitet er langt bredere 
og mere mangfoldig, end hvad vi ofte tillægger ordet. Det ses 
i WHO’s denition på seksualitet: 
”Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes per-
sonlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være 
menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. 
Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke 
om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, og endelig er det ikke 
summen af vores erotiske liv. Dette kan være en del af vores 
seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet er så 
meget mere. Det er hvad der driver os til at søge efter kær-
lighed, varme og intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi 
føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er lige 
så meget dette at være sensuel, som at være seksuel. Sek-
sualitet har indydelse på vore tanker, følelser, handlinger og 
samhandlinger, og derved på vores mentale og fysiske helse. 
Og da helse er en fundamental menneskeret, så må seksuel 
helse også være en menneskeret.” 

SSFkompas.dk er klar i 2023, men du kan allerede nu godt 
kigge med på SSFkompas.dk. 
                           
Hvis du er interesseret i at vide mere om projektet, og hvordan 
din skole kan arbejde videre med SSF og deltage i de forskel-
lige tilbud, så kontakt din regionale tovholder: Mette Bech, 
mebe@pha.dk.
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