I har en søn eller datter, der har meldt sig ind som frivillig i Sexualisterne Rebild
Kære forældre
Jeg hedder Kristine Thillemann og er tovholder på Sexualisterne, som vi startede op i 2014. Sexualisterne er
en gruppe unge, der formidler sex og sundhed til andre unge. Konceptet bygger på ung til ung formidling,
og vi er ude til opgaver i hele kommunen. Når vi holder oplæg eller laver workshop, vil vi altid stille med en
gruppe af Sexualister, der er velforberedte og som ikke i forvejen er elever på den pågældende skole /
område.
Før man kan komme ud som Sexualist, skal man igennem et begynderkursus, der afholdes af
Ungdomsringen, og som er en hel weekend med fagpersoner, der underviser i den grundlæggende viden
indenfor sex og sundhed. Vi lægger stor vægt på tillid, respekt og ærlighed. Disse 3 værdier er bundet op
på, at Sexualisterne er specialister på det at være ung og dermed et supplement til seksualundervisning og
ikke et alternativ.
Det er vigtigt, at Sexualisterne har det godt sammen som gruppe og kender hinandens styrker og
svagheder, da de på den måde kan støtte hinanden, når de er ude i en ung-til ung relation. Dette sikrer jeg
gennem såvel undervisning fra forskellige fagpersoner og sociale arrangementer, der skaber bånd på tværs.
Jeg bestræber mig på at afholde møder ca. 1 gang om måneden. Datoer er ude i så god tid som muligt, men
til tider kan der opstå arrangementer, som er med kort varsel. De unge er altid med på råd i forhold til
planlægningen.
I vil kunne finde yderligere info på vores hjemmeside www.rebildungdomsskole.dk under De unges stemme
og Sexualisterne samt vores facebookside Sexualisterne Rebild. På Ungdomsringen, der er tovholder på
konceptet i Danmark, kan I ligeledes finde yderligere info: www.ungdomsringen.dk/detsker/netvaerk/sexualisterne
I er ligeledes altid velkommen til at kontakte mig på krth@rebild.dk eller tlf.: 4073 1995

De bedste hilsner fra
Kristine Thillemann

