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seksualvejledning for børn. Den er formet som tegneserie og fortæller om, hvordan Per og Ida får en

lillesøster. Hensigten med vejledningen er at støtte bestræbelserne på at give børn et ærligt og sobert svar på
seksuelle spørgsmål og på at give dem forståelse for en sammenhæng mellem seksuallivet, kærlighedslivet og
de almenmenneskelige samliv. Vejledningen er letlæst og dens episoder hverdagsnære. Den lægger ikke skjul

på, at det at leve sammen kan være en vanskelig opgave, og at alle familier har dage, hvor træthed og
problemer tager overhånd. Men vejledningen rummer også eksempler på menneskelig forståelse og harmoni.

Den er af stor værdi for ideen med, at den læses sammen med en voksen. Tegneserie-formen gør de lettere for
børnene - også dem, der endnu ikke kan læse. Er også velegnet til mellemtrinnet.

Vejledningen er et oplæg til samtaler mellem børn og voksne. Den er grundig og omfattende uden dog at
være unødig detaljeret. Den åbner mange muligheder for supplerende informationer og lægger i den

forbindelse op til samtaler og emner som f.eks. prævention, adoption, familie og kønsrollemønstre, jalousi,
vulgærudtryk og skilmisser.
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Ida får en lillesøster. Hensigten med vejledningen er at støtte
bestræbelserne på at give børn et ærligt og sobert svar på seksuelle
spørgsmål og på at give dem forståelse for en sammenhæng mellem
seksuallivet, kærlighedslivet og de almenmenneskelige samliv.

Vejledningen er letlæst og dens episoder hverdagsnære. Den lægger
ikke skjul på, at det at leve sammen kan være en vanskelig opgave,

og at alle familier har dage, hvor træthed og problemer tager
overhånd. Men vejledningen rummer også eksempler på menneskelig

forståelse og harmoni.

Den er af stor værdi for ideen med, at den læses sammen med en
voksen. Tegneserie-formen gør de lettere for børnene - også dem, der

endnu ikke kan læse. Er også velegnet til mellemtrinnet.

Vejledningen er et oplæg til samtaler mellem børn og voksne. Den er
grundig og omfattende uden dog at være unødig detaljeret. Den
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