Prosessbeskrivelse opplæring
utviklingshemming og seksuell helse
Verdalsmodellen

1

Prosessbeskrivelse

Planlegging

2

Gjennomføring

Velg Vis – Maler – Lysbildemal for å endre denne teksten

Evaluering

Planlegging

Planlegging

HVA

HVORDAN

HVEM

Informasjon

Kursinvitasjon (1) er utarbeidet
Informasjonsskriv til pårørende (2)

Kursholdere

Markedsføring

Kursinvitasjonen sendes i e-post til
avdelingslederne som sprer det videre i sin
avdeling.
Informasjon til pårørende/verge

Kursholdere
Avdelingslederne

Påmelding

Felles påmelding til kontaktperson i
kursinvitasjonen

Avdelingslederne

Rammer

Antall deltagere, maks 6 stykker.
Lokaler: 1. Etasje i VBH
Dato og tid (3d*2t)
2 Kursholdere
Servering
Skape trygghet

Kursholdere

Utvelgelse av kursdeltagere

Kursledere møtes for å velge ut deltagere til presamtale
I hovedsak kjønnsblandet kurs, men foreta en
vurdering som følge av påmeldte.

Kursholdere i samarbeid
med avdelingsledere

Pre-samtale

Egen invitasjon til pre-samtale og sexkunn (3)
Sjekkliste for pre-samtale (4)

kursholdere

Pre- kartlegging av
kunnskap i seksualitet

Gjennomføre sexkunn-kartlegging.
Samtykkeskjema (5)
Undersøk om materialet i etterkant

Ressurspersoner med
sertifisering

Kursmateriell og verktøy

Verktøy (6)
PC, prosjektor/skjerm, dvd-spiller, bilder, dialog
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kurshefte til deltagerne (7)

kursholdere

Gjennomføring
HVA

HVORDAN

HVEM

Faglig tema og
undertema

Kropp og identitet (lysark 8)
- Identitet
- Funksjonsnedsettelse
- Kropp og kroppsfunksjoner
- Pubertet
- Kjønnsorgan
- Straffbare handlinger
Venner og kjærester
- Venner og vennskap
- Flørting og forelskelse
- Kjærester og kjærlighetssorg
- Sette grenser for egen kropp
Seksualitet og samliv
- Hva er seksualitet
- kyssing
- Kåt / Onani
- Samleie
- Prevensjon og kjønnssykdommer

Kursholdere

Grupperegler

Eget skriv er utarbeidet (9)

Kursholdere

Etiske hensyn

Rutiner ved utleverende utsagn og
reaksjoner fra deltagere (10)

Kursholdere

4

Opplæringen er tilpasset funksjonsnivået, og
kunnskapsnivået
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Evaluering
HVA

HVORDAN

HVEM

Måleindikatorer, kvalitative
indikatorer og
prosessevaluering

Fremgangsmåte i eget skriv (11)

Kursholdere

Post-kartlegging av sexkunn

Fremgangsmåte som pre-kartlegging

Kursholdere

Evaluering fra kursdeltagerne

Eget evalueringsskjema (12)

Kursholdere

Dokumentasjon på deltagelse

Kursbevis (13)

kursholdere

Evalueringsrapport

Utforme rapport etter endt kurs.

Kursholdere

5

Rapporten viser grafer fra
kunnskapsnivået, før og etter kurset
samt til resultat fra skriv om
måleindikatorer m.m.
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