Politik om

Unges seksualitet

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og
pædagogik.
Baggrund:
Alle mennesker har en seksualitet – uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at
have et miljø, hvor der er åbenhed, anerkendelse og respekt for de unges og deres
forskelligheder.
Medlemmerne af Levuk kan have svært ved at forstå og efterleve almindelige normer for
seksuel adfærd, hvorfor det er vigtigt at støtte disse unge i at få ansvarlige og hensigtsmæssige adfærdsnormer.
I dagligdagen møder personalet emner som kropsbevidsthed, grænser, følelser, forelskelser,
prævention, forplantning samt hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig seksuel adfærd. Det er
personalets pligt at vurdere, guide, handle og evt. henvise til en seksualvejleder.
Mål:
Intentionen med seksualpolitikken er at have overordnede mål og retningslinjer for vores
arbejde i forhold til medlemmernes seksualitet.
Seksualitet – definition WHO







Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.
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 vort erotiske liv. Det 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 kærlighed,
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.
Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og samhandlinger, og
derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret,
så må også seksuel helse være en basal menneskeret.

Skærpet underretningspligt, tavshedspligt og værdispringsreglen:
a. Skærpet underretningspligt
Hvis du har mistanke om, at et barns mistrivsel kan skyldes seksuelt overgreb, skal du
underrette kommunens socialforvaltning. Alle ansatte på børn- og ungeområdet har skærpet
underretningspligt. Ifølge Serviceloven skal du underrette kommunen, hvis du får kendskab
til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig
støtte.
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Underretningspligten er personlig. Det betyder, at du har pligt til at lave en underretning,
også selv om din leder ikke er enig i din vurdering eller bekymring. Formålet med
underretningen er at sikre hurtig hjælp til barnet og familien, hvis der er behov for det.
Underretningen dokumenterer faktiske forhold og er et arbejdsredskab i sagsbehandlingsprocessen.
Når sagen er indberettet til kommunen, er den ude af dine hænder. Som underretter bliver
du sjældent involveret i og informeret om sagens videre gang, og du kan ikke kræve at få
oplysninger om sagen.
Reglerne om underretningspligt og skærpet underretningspligt fremgår af Servicelovens §
153 og 154.
Læs mere på www.forebygovergreb.dk under ”Reager på mistanke”. Her finder du også et
underretningsskema.
b. Tavshedspligt
Fagpersoner er underlagt særlige regler om tavshedspligt. Tavshedspligt betyder ikke, at
man har pligt til at være tavs – men at man skal have tilladelse til at tale.
Ifølge Forvaltningslovens § 27 har enhver, der virker eller har virket i offentlig tjeneste eller
hverv, tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger. Det gælder fx væsentlige sociale
problemer, helbredsforhold, misbrug, seksuelle forhold, strafbare forhold, religiøse, politiske
og foreningsmæssige forhold.
c. Værdispringsreglen – videregivelse af oplysninger
Som fagperson er du underlagt tavshedspligt, men i særlige tilfælde har du ifølge
Forvaltningslovens § 28, stk. 2 mulighed for at bryde tavshedspligten. Dette kaldes
”værdispringsreglen”. Værdispringsreglen træder i kraft, når videregivelsen af oplysninger
overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelsen, herunder hensynet
til den, oplysningerne angår.
I vejledning om tavshedspligt af 2006 nr. 86 punkt 7 beskrives værdispringsreglen således:
”Denne undtagelse har fået betegnelsen ”værdispringsreglen”, fordi der skal foretages en
afvejning af på den ene side den interesse, som den oplysningen vedrører, har i at
oplysningen hemmeligholdes, og på den anden side karakteren og betydningen af de private
eller offentlige interesser, der kan begrunde, at oplysningen videregives til en anden
forvaltningsmyndighed.”
Undtagelser, hvor det kan tillades at omtale en persons private liv:
• Hvis der er samtykke
• Hvis der er forhold, der giver lovhjemmel til at bryde tavshedspligten (fx
underretningspligten for børn og unge)
• Hvis videregivelse af oplysninger overstiger hensynet til ikke at videregive oplysningerne
(fx for at kunne tage tilstrækkeligt vare på en elev)
• Hvis oplysningerne er nødvendige for sagens behandling
Det er tilladt at videregive relevante oplysninger inden for samme forvaltning, men på tværs
af forvaltninger skal der være samtykke fra den eller de personer, oplysningerne vedrører.
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Hvordan arbejder vi med seksualitet på Levuk?
Når vi er trygge kan vi meget mere. Levuk er et sted hvor vi kan meget mere, og når vi siger
tryg betyder det også et trygt sted, hvor man kan tale åbent om seksualitet. Vi har ansat lige
mange mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper, dette blandt andet for at appellere til
forskellige unge. Levuks seksualvejleder arrangerer personaledage hvor seksualitet er på
dagsordenen, og her taler vi åbent om seksualitet, også når vi står i pædagogiske dilemmaer
i forhold til seksualitet. Vi bestræber os på, at være rollemodeller for de unge, være tydelige
i vores sprog og kropssprog for at vise vejen for hvordan man agerer i det offentlige rum.
Hvordan arbejder vi med medlemmerne og seksualitet?
 Forumteater. I forumteater bliver situationer, der er svære, sat på spil. Problemerne
bliver visualiseret og publikum har efterfølgende mulighed for at komme med
løsninger på problemerne, samt mulighed for selv at afprøve løsningsforslagene.
Spillet vises allerførst i sin helhed. Dernæst gentages spillet, men denne gang
bearbejdes det interaktivt af forummet. På denne måde bliver det konkret, og
publikum har mulighed for at mærke problemet på egen krop, uden det bliver en del
af dem selv, da det er et spil, de spiller, som læner sig op af virkeligheden.
 ”Hjertespillet” & ”Følelser og fornemmelser på spil”. Forskellige brætspil, der berører
unge, handicap og seksualitet.
 Narrativ dialog: Vi tilbyder samtaler med de unge og hvis de omhandler seksualitet så
tager vi gerne dette med.
 Drenge/pige overnatninger: Her er kun det samme køn er til stede, forummet er
anderledes og mere intimt, så her kommer der måske nogle andre ting frem som ikke
ville have set dagens lys i et kønsblandet kreds.
Etiske retningslinjer:
 Der udvises respekt for medlemmets kultur, religion, følelser og grænser.


Når medarbejderne hjælper et medlem på toilettet, er der altid 2 medarbejdere
tilstede.



I respekt for medlemmet skal døren være lukket ved toiletbesøg.



I respekt for medlemmet benyttes toilettet af én ad gangen.



Der tages hensyn til omklædning i forbindelse med svømning, således at kvindelige
medarbejdere er i omklædningen sammen med piger, og mandlige medarbejdere er i
omklædningen sammen med drenge.



Medlemmerne må gerne være kærester, holde i hånd, kramme og kysse, men
medlemmerne skal beholde tøjet på og den andens hænder skal være synlige.



Det er forbudt at se porno på Levuk.



Medlemmerne må ikke dyrke sex på Levuk



Som udgangspunkt, må man som medlem ikke onanere på Levuk. Personalet
opfordrer til at det skal forgå i hjemmet. Kan det af forskellige årsager ikke vente,
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opfordres medlemmet til at gøre det på toilettet, bag låst dør og uden lyd, så det ikke
virker krænkende for øvrige medlemmer. Personalet skal dog være opmærksomme
på ikke at gøre det til noget forkert at onanere.


Kærester, der i forvejen er samboende, må sove sammen på kolonier, hvis det er
muligt.

Medlemmerne på Levuk
Medlemmerne på Levuk er blevet inddraget i processen med udarbejdelsen af denne
seksualpolitik, da vi finder det naturligt at få deres tanker og syn på hvad man må på Levuk,
og hvordan de ønsker at arbejde med seksualitet. Medlemmerne har budt ind på 2
forskellige emner.



Hvad må man når man er kærester på Levuk
Hvordan ønsker medlemmerne at arbejde med seksualitet på Levuk

Når man er kærester på Levuk:
Medlemmernes egne formulerede regler for hvordan man opføre sig når man er kærester på
Levuk:





Man må gerne holde i hånd, kysse og kramme
Man må ikke røre hinanden på bryster, numse og i skridtet.
For at respekterer hinandens grænser, må man ikke ligge ovenpå hinanden
Man må gerne tage på hinanden når man er alene.

Hvordan ønsker medlemmerne at arbejde med seksualitet på Levuk:
Mange af Levuks medlemmer udtrykker at det er svært at snakke om - og lidt klamt. Mange
af de unge siger, at det er vigtigt at have en tillidsfuld ansat som de kan tale med.

Etiske retningslinjer for personalet:
 Personalet må/skal ikke finde sig i sexchikane, dvs. grænseoverskridende handlinger
fra medlemmerne.


Personalet skal være bevidst om egen seksuel udstråling ved f.eks. påklædning, i
forhold til vores medlemmer.



Det er helt acceptabelt at personalet i Levuk, afviser i et givent tidspunkt at tage en
snak med et medlem om seksualitet, hvis den ansatte synes det er for svært eller
grænseoverskridende. Den ansatte bør da altid henvise til stedets seksualvejleder. I
forlængelse af dette er det vigtigt at personalet respekterer hinandens forskellighed,
etik og moral.



Personalet har ret til supervision ved voldsomme hændelser.

Levuk 4

Politik om

Unges seksualitet

Forældresamarbejde
Forældrene informeres om vores seksualpolitik ved visitationsmødet på Levuk. Vi har
seksualitet og seksualpolitik som fast punkt på de årlige infomøder, for at tydeliggøre at
Levuk også kan tilbyde sig som vejleder for forældre i forhold til deres barns seksualitet.
Ifølge Socialstyrelsens vejledninger skal den unge over 15 år orienteres, hvis der videregives
konkrete oplysninger om den unges seksualitet til pårørende. Det gælder ikke dialog i
generelle vendinger, og vi er altid imødekommende overfor henvendelser fra forældrene om
seksualitet, og opmærksomme på at det som forældre kan være svært at tale med sit barn
om emnet. Åbenhed i samarbejdet mellem personale og forældre kan være medvirkende til,
at medlemmet får bedre mulighed for at udleve sin seksualitet.
I konkrete sager samarbejder vi om fælles handlinger i forhold til det enkelte medlems
seksualitet.

Vedtaget på MED-møde 12. juni 2014
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