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AF METTE JUHL

SKOLE: Hvad der er naturligt i 
et kæresteforhold for den ene 
part, er ikke nødvendigvis 
naturligt for den anden part. 
Sådan er det i ethvert forhold 
mellem to mennesker, men når 
man samtidig har med børn 
og unge, der har et udviklings-
handicap, at gøre, kan situati-
onen potentielt blive spræng-
farlig. Der opstår lettere fare 
for overgreb.

Derfor har SUMH (Sammen-
slutningen af  unge med han-
dicap) startet en proces for ud-
arbejdelse af  seksualpolitiker 
på specialskoler. Den bold har 
Storebæltskolen i Korsør gre-
bet, og er nu gået i gang med 
arbejdet.

Som et led i processen invi-
terede skolen i sidste uge for-
ældre, lærere og pædagoger til 
et foredrag i samarbejde med 
LEV. Sexolog og seksualunder-
viser Rikke Thor præsentere-
de et oplæg om de glæder og 
besværligheder, der kan være 
ved at være barn, ung og han-
dicappet/udviklingshæmmet 
med hensyn til egen seksuali-
tet og måske kærester.

Modsat andre unge er de-
res tilgang til emnet ofte me-
re bramfri, og der kan være 
behov for en mere konkret vej-
ledning og grænseafsætning.

Svære dilemmaer
»Det gik fantastisk. Vi var 88 
mennesker til et emne, der 
godt kan være lidt svært,« si-
ger Benjamin Ejlertsen, skole-
leder på Storebæltskolen.

Problematikken omkring 
kærester og seksualitet er et 
problem på Storebæltskolen, 
fordi det er rigtig svære dilem-
maer, personalet og forældre 
ofte står i.

»Nogle er fire-fem år i ho-
vedet, men deres krop er 17 år 
gammel. Og der er kærester, 
der er kærester med forskel-
ligt udgangspunkt. Nogle er 
holde-i-hånd kærester, andre 
kyssekærester eller gå-i-seng 
kærester, og det er vigtigt, der 
ikke sker overgreb,« forklarer 
Benjamin Ejlertsen.

»Vi vil gerne være på for-
kant og lave en politik - hvor-

dan forebygger vi, så der ik-
ke sker overgreb og en hand-
leplan, hvis der sker noget.«

Men det er en vanskelig pro-
ces. »Børnene er meget forskel-
lige, så der er ikke et redskab, 
der virker for alle,« udtaler 
Benjamin Ejlertsen.

Glad for at skolen laver 
politik på området
Netop forskelligheden blandt 

børnene medførte, at foredra-
get i sidste uge fik en blandet 
modtagelse blandt forældre-
ne, hvoraf  flere havde forven-
tet flere konkrete svar på deres 
problemstillinger.

En af  de deltagende foræl-
dre var Helle Kristensen. Hun 
er mor til en 15-årig dreng 
med down syndrom, der går i 
9. klasse på Storebæltskolen. 
Emnet ligger hende på sinde, 

og på trods af  reaktionerne 
fra andre forældre, så fik hun 
personligt et udbytte af  fore-
draget.

»Selvfølgelig kunne vi bruge 
det til noget. Mange forventer 
en facitliste. Vi havde nok en 
forventning om at få en løsning 
fra hende, men sådan er det 
jo ikke.«

Personligt fik Helle Kristen-
sen det råd med hjem, at man 
behøver ikke tage emnet sek-
sualitet op med sit barn, før det 
opstår af  sig selv. For i nogles 
tilfælde bliver det måske aldrig 
aktuelt.

Helle Kristensen ser det som 
et positivt tiltag, at Storebælt-
skolen tager fat i emnet og ud-
arbejder en seksualpolitik og 
en handleplan.

»De (de unge, red.) er så for-
skellige, så man er nødt til at 
have nogle rammer omkring 
det og være lidt mere afklaret, 
også så lærere og pædaggoer 
har nogle flere redskaber at ar-
bejde med.«

Storebæltskolen har nedsat 
en indsatsgruppe på seks med-
arbejdere samt Benjamin Ej-
lertsen, der i samarbejde med 
foreningen LEV og forældrere-
præsentanter skal udarbejde 
skolens seksualpolitik i inde-
værende år.

Storebæltskolen tager livtag med tabu-emne
UNG KÆRLIGHED. Børn og unge med et udviklingshandicap har ofte en anden tilgang til deres seksualitet 
end andre i samme alder. Storebæltskolen udarbejder nu en politik og en handleplan på området

Spørgelysten og interesen blandt forældre var stor, da sexolog og seksualunderviser Rikke Thor holdt foredrag 
på Storebæltskolen i sidste uge om unge med et handicap og deres seksualitet. Foto: Poul Hansen

Sækkepude
Flere farver

Kr. 499,-

Rokoko stol 
med regency, rød 

Kr. 2.695,-

Rokoko stol med gobelin 

Kr. 3.350,-

Bord 

Kr. 1.398,-
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www.møbelkæden.dk

Personlig og
Kompetent rådgivning

SØNDAGSÅBENT - 
18/12, kl. 10.00 - 15.00

MANDAG - FREDAG
9.30 - 17.30

LØRDAG
9.30 - 13.00

Sækkestol
Flere farver

Kr. 599,-

Entré konsol 
mahogni 
m. skuffe
Mål: 75 x 38 x 73 cm 

kr. 1.575,-

Globus barvogn 

kr. 3.000,-

Manuela armstol monteret 
med microfi ber 

kr. 1.299,-

Butlerbord mahogni
90 x 60 cm

kr. 2.125,-

Avisbord 
med 1 skuffe, 

mahogni
60 x 54 x 48

kr. 1.149,-

Spejl mahogni
Mål: B60 cm

kr. 1.149,-


