
 

 

 

 

 

 

Tid:  
Tirsdag den 8. november  

kl. 9.30 – 15.30 

 

Sted:   
Ligeværd 

Vejlbjergvej 8A 

8240 Risskov 

 

Målgruppe:  
Kurset henvender sig til skoler og 

uddannelsessteder, men er for alle, 

der er har lysten og interessen i at få 

indblik i, hvad det kan betyde for de 

unge at opnå en seksuel sundhed. 

 

Underviser: 
Seksualvejleder Anne Svalgaard 

Pretzmann. Ansat på Elmelund. 
 

Pris:  
Medlem Ligeværd kr. 2.170. inkl. 

forplejning og kursusmateriale. 

Ikke medlemmer kr. 2.895. 

Beløbet er ikke momspligtigt 

 

Tilmelding:  
Sendes til: tina@ligevaerd.dk   

Oplys navn, institution og mailadresse 

på deltager(e) 

 

Vilkår: 
Tilmelding er bindende mindre end 4 

uger før kursusstart 

Hvis borgere med særlige behov, eller handicappede skal opnå et sundt 

og godt kærligheds - og seksualliv, skal de have den rette hjælp og 

støtte fra det pædagogiske personale omkring dem. Kærlighed er et 

grundlæggende behov, og omhandler borgerens sundhed og trivsel 

gennem hele livet, både fysisk og følelsesmæssigt. Seksualiteten findes i 

alle aldre, også for borgere med særlige behov og handicap. 

Men er vi som personale rustet til at støtte, og guide borgeren i forhold 

til at sætte grænser, at finde partnere og prøve at være i et parforhold, 

eller undgår vi det grundlæggende behov hos borgeren, da det er for 

svært og u-konkret at håndtere, og da vi ikke har en god nok viden om 

det, til at give borgeren den optimale støtte?  

Som uddannet seksualvejleder vil jeg fortælle om, hvordan man kan 

arbejde med at forebygge -og opnå en bedre seksuel sundhed på 

bostederne, i STU osv.  

• Hvordan skabes det åbne og seksualvenlige miljø? – Hvordan 

handler vi som personale? 

• Skal vi undervise de unge/ STU elever, og hvor ofte..? 

• Hvordan kan en alternativ seksualundervisning se ud? 

I forlængelse af oplægget arbejder deltagerne i grupper og i plenum, 

med at analysere og diskutere egne praksis-cases og eventuelle undren. 

Medbring gerne egne cases og eksempler. Intet er forkert, for meget 

eller for lidt! 

 

 

Seksualiteten findes i alle aldre, også hos borgere med særlige behov og handicap 

     Rådgivning og opkvalificering af personalegruppen 
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