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Seksualpolitik for Jerne Børnehave 

 

Formålet med seksualpolitikken 

 At synliggøre, at vi i Jerne Børnehave har en holdning til 

børns seksualitet. 

 At beskytte både børn og voksne mod krænkelser af 

enhver art. 

 

 

Vores mål er at bryde tabu og skabe naturlig dialog omkring 

emnet. 

  

Barn til barn 

Vi, Jernebørnehaves pædagogiske personale, er opmærksomme 

på både det enkelte barn og selve børnegruppen, når vi taler 

seksualitet blandt børn. 

Vi vil omsorgsfuldt og respektfuldt, støtte børnenes trivsel og 

hermed også se, når et barn er i vanskeligheder. Vi må vide 

hvordan og hvornår, vi skal agere. Det er et stort ansvar og det 

kan være svært.  

 

 

 

 

Voksen til barn 

 I Jerne Børnehave er det kun det faste personale der 

skifter børnene og hjælper børnene ved toiletbesøg. 

Dørene ind til skifteplads / toilet er aldrig lukket. Dog 

respekteres det, at et barn gerne vil have lukket dør til 

selve toilettet. 

 Børnene får knus og kram af de voksne, når barnet har 

brug for det. Vi kan sidde med børnene på skødet når vi  

evt. læser eller trøster.  

 Ved nyansættelse indhentes børneattest ligesom, der 

indhentes referencer fra tidligere jobs.  

 Det pædagogiske arbejde i børnehaven tilrettelægges på 

en måde, så det er naturligt til stadighed, at drøfte både 

sin egen og kollegernes pædagogiske praksis. Vi funderer 

over og begrunder, hvorfor vi gør, som vi gør. 

 For at sikre et godt arbejdsmiljø er det vigtigt, at vi 

drøfter, hvilke procedure vi følger i det tilfælde en ansat 

alligevel udsættes for beskyldninger m.m. Dette for at 

undgå situationer, der kan føre til beskyldninger for evt. 

blufærdighedskrænkelse eller andre overgreb. 

 Med mandlige ansatte drøftes, hvordan de bedst muligt 

kan beskytte sig selv.  

 



Forældreopgaver 

Den generelle snak omkring seksualitet opfordrer vi til foregår i 

hjemmet. Det er forskelligt hvornår børn bliver optaget af deres 

seksualitet. 

Bliver vi opmærksomme på, at et barn er udforskende vil vi 

hurtigst muligt informere forældrene herom, så forældrene har 

mulighed for at tale med deres barn omkring dette. Det er vigtigt 

at understrege, at seksualitet blandt børn er helt normal. 

Seksualitet hos børn er med til at understøtte en sund og normal 

seksuel udvikling. 

 

Personaleopgaver: 

1. I Jerne Børnehave er der en hovedregel om, at børnene ikke 

må tage deres tøj af. 

2. De voksne i Jerne børnehave er gode rollemodeller. Vi viser 

vores grænser og herved lærer børnene deres egne. 

3. Vi kysser ikke hinanden på munden i Jerne børnehave. Vi 

vurdere i den enkelte leg, om der bliver overskredet grænser, 

hvem der kysser hvem osv. Når vi stopper det begrunder vi 

overfor børnene, at dette hører familien til. Et kys på munden 

kan være en overskridelse af nogle børns eller deres familiers 

grænser, men vil i sig selv ikke kunne betegnes som seksuelt 

overgreb.  

4. Børnene stoppes i eventuelle ”bolle-lege”. Ligesom onani 

forklares med, at dette ikke gøres sammen med andre.  

6. Vi taler med de nysgerrige børn om, at man kan kigge, og ikke 

røre ved hinanden.  

5. Vi stopper frække ord m.m. ved at sige at ”sådan taler vi ikke i 

Børnehaven”.  

6. Hvis vi oplever, at et barn mistrives eller har massive 

problemer og det ikke vurderes til udelukkende, at være seksuel 

nysgerrighed, har vi som personale underretningspligt. Dette 

skøn må bygge på de ansattes viden og erfaring. Forældrene 

informeres altid. Barnet og familien er beskyttet af tavshedspligt. 
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