Efterskolelivet på Tjele Efterskole

Kærester og sex
Aktiviteten er omfattet af skolens regler eller polititik
Skoleår

2015/2016

Oprettet

03-05-2010

Redigeret

12-02-2016

Formål
At undgå sexuelt samkvem på skolen. At bidrage til en pause fra det samfundsskabte krav om sexuelle
præstationer (pornoficering af det offentlige rum). At forhindre yderligere smitte i forbindelse med ubeskyttet
sex.
Indhold
Tjele Efterskole forbyder sexuelt samkvem på skolen af flere årsager - ingen af dem er moralske.
En del elver er under 15, og dermed under den sexuelle lavalder. Det kan gøre et eventuelt sexuelt forhold
kriminelt.
Forældre har en legitim interesse i at vide hvem deres barn omgås sexuelt, den sexuelle debut,
beskyttelsesmønster osv.
Sexuel aktivitet vil uundgåeligt sætte en værelseskammerat i en uholdbar situation, og dermed belaste
fælesskabet.
Alment perspektiv
Hvis elever opdages i et sexuelt forhold, bliver problemerne diskuteret på en u-fordomsfuld måde. Slutresultatet
er ikke til diskussion, men det er ikke skolens hensigt at forlene episoden med skyld, nedgørelse eller skam. I
forbindelse med ubeskyttet sex, kan der være tale om smitte med kønssygdomme. Det er skolens ansvar at dette
rapporteres på rette vis, så smitten kan begrænses. Informationerne er fortrolige, men kan ikke holdes
hemmeligt for forældrene.
Slutmål
At eleverne forstår og respekterer regelsættet.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Samtale
Andet

Efterskolelivet på Tjele Efterskole

Weekend normale aktiviteter
Aktiviteten foregår under tilsyn
Skoleår

2015/2016

Oprettet

07-04-2010

Redigeret

12-02-2016

Formål
At give mulighed for meningsfuldt ophold i normale weekender, samt at inddrage eleverne i planlægningen af
forløbet af weekenden.
Indhold
Fredag kl. 15 mødes de elever der bliver i weekenden og aftaler sammen med vagtlæreren hvordan weekenden
kan forløbe. Som minimum aftales to aktiviteter, én om lørdagen og én om søndagen, som alle elever skal
deltage i. Disse aktiviteter skal have karakter af noget særligt, som ikke gentager sig weeken efter weekend.
Sengetider og spisetider kan aftales med vagtlæreren, ligesom der kan aftalet bytte af sovested.
Alment perspektiv
Kostskolelivet er en afgørende forskellig oplevelse fra elevernes tidligere erfaringer med skolegang. Det er også
her, at Tjele Efterskoles værdigrundlag udmøntes i samværet med eleverne i længere periode, der ikke omfatter
undervisning. Det er også i denne periode, at oplevelsen af at være hjemmefra på godt og ondt opleves stærkest.
Efterskolen skal ikke konkurrere med hjemmet, men tilbyde en meningsfuld weekend, der gør opholdet på
skolen til en god og mindeværdig oplevelse.
Slutmål
At den enkelte elev oplever opholdet på skolen som meningsfuldt og trygt.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Familiepræget samvær med fælles opgaver og pligter.
Andet

