Troldehøjens politik om børn og seksualitet
Vi er alle født med en seksualitet, som bl.a omfatter vores medfødte trang til tilknytning,
intimitet, fysisk nydelse og kærlighed. Voksne kan være tilbøjelige til at opfatte det som
"seksuelt" når børn udforsker og eksperimenterer med deres egne og hinandens kroppe.
Men for børn er det naturligt at undersøge kropslige fornemmelser og kropsdele, lige som
de undersøger og udforsker alt andet. Det er en forbereldelse på og en øvelse til
voksenlivet. Barnets nysgerrighed og sensualitet skal ikke forveksles eller sammenlignes
med den voksnes seksualitet.
Barnets forhold til seksualitet består af nysgerrighed, glæde ved følelser og fornemmelser i
kroppen og måske en kildren i maven, som barnet ikke selv forstår og kan sætte ord på.
Barnet har ikke en seksuel "begrebsverden" og ved normalt ikke, hvad voksen seksualitet
overhovedet går ud på.
Vi sidestiller barnets seksuelle udvikling og nysgerrighed med dets øvrige udvikling
herunder sprog, motorik, personlige kompetencer ect. Børn skal have lov til at udvikle sig
naturligt og alderssvarende uden unødige forbud og begrænsninger.
Vi er som voksne i Troldehøjen :





varsomme (men tydelige og faglige) når vi "blander" os i barnets/børnenes adfærd.
Hermed mener vi, at vi som voksne skal se legen udfra børnenes perspektiv uden
at drage paralleller til den voksnes seksualitet.
opmærksomme på om barnets/børnenes leg er naturlig, ligeværdig og
alderssvarende. Vi forholder os til disse lege som vi forholder og til enhver anden
leg og støtter børnene i at sige til og fra. Vi kan også som voksne vurdere, at legen
skal stoppes og at fokus skal flyttes.
accepterende og positivt neutrale overfor børnenes nysgerrighed så de ikke
kommer til at få en følelse af skyld og skam overfor denne naturlige del af deres
udvikling.

Rutiner og procedure i hverdagen :
Spørgsmål om seksualitet besvares på samme facon som alt andet. Der skal ikke være en
særlig højtidlig aura om emnet og lange indviklede forklaringer behøves ikke.
Doktorlege/mor-far-barnlege handler om rollespil og er som regel del af de generelle
rollelege som børn i denne alder leger. De seksuelle elementer er ofte bare delelementer
af en leg, der også handler om alt mulig andet. I Troldehøjen må børnene gerne lege for
lukkede døre men med jævnligt opsyn.
Når børn leger doktorlege/mor-far-barnlege :


Lærer vi børnene at skelne mellem lyst og ulyst til at deltage i en leg.



Hjælper vi børnene til at forstå egne og andre grænser og til at give udtryk for dem i
relationer til andre.

Når børn onanerer :


Små børn onanerer udbevidst fordi det føles rart og berogligende. Overdrives det
afledes barnet med anden aktivitet, da barnet her ikke vil forstå, at man beder det
om at stoppe.



Jo ældre barnet bliver jo mere bevidst vil handlingerne blive. Vi taler med barnet
om, at det er noget man gør i enerum – "sådan er det bare", ligesom at man ikke
bøvser når vi sidder og spiser.

Hvad gør vi i Troldehøjen for at forholde os til børns seksualitet :


Læser bøger om kroppen



Puslespil om kroppens opbygning



Snakker grænser med børnene som ved alt anden leg/samværd



Både vi og børnene i mellem giver massage

Handling i henhold til kommunens politik for området :
Vurderes det, at der kan være tale om overgreb ligger der en klar beredskabsplan på
kommunens hjemmeside
tryk her

