Samtykke til publisering av bilder og film av barn i barnehagen

1. Bilder og film til internt bruk
Barnehagen tar bilder, og av og til film, av barna i leik og aktivitet enkeltvis og i grupper.
Bildene er ment å kunne brukes slik at foreldre, ansatte og barn kan se på dem og
snakke om det som skjer i barnehagen (eksempelvis fra bursdagsfeiring, nissefest,
daglige aktiviteter, leik og turer). Bildene er også ment brukt som illustrasjon til
trykksaker. Bildene kan bli hengt opp i barnehagen, gjengitt på skriftlige planer og
informasjonsskriv til foreldrene.
2. Bilder til bruk i svalbardposten
Av og til henvender barnehagens ansatte seg til Svalbardposten for å få dem til å skrive
om barnehagens arbeid (eksempelvis turer, teamarbeid, karneval etc.) Journalister tar
også kontakt for å skrive om å ta bilder fra barnehagen. Journalister må forholde seg til
”Vær varsom plakaten” i sitt arbeid.
3. Publisering av bilder på internett
Det kan være aktuelt å legge ut bilder fra barnehagen på Longyearbyen lokalstyres
hjemmeside. Hensikten med bildene er å informere foreldre, innbyggere og andre om
barnehagen og arbeidet. Bildene vil være av en slik kvalitet at det er vanskelig å
manipulere dem. Longyearbyen lokalstyres barnehager vil aldri navngi barna som er
avbildet. Lokalstyre vil ikke offentliggjøre bildene på andre internettsider enn lokalstyrets
hjemmeside.
4. Utlevering av bilder og film til forelder/foresatte
Foreldre ber av og til om å få digitale kopier av bilder og film fra barna i barnehagen.
Bildene/filmen kan brukes som for eksempel som minner fra barnehagetiden
Bildene/filmen vil kunne vise barn fra hele barnehagen eller gruppa. Foreldre/foresatte er
selv ansvarlige for å innehente nødvendig samtykke ved eventuell publisering av bilder
på internett eller andre media av andres barn.

Side 2 av 3

Generell informasjon
Longyearbyen lokalstyres barnehager vil aldri publisere eller gjengi bilder og film av barn
i en krenkende eller sensitiv situasjon. Barnehagen vil heller aldri publisere eller gjengi
bilder og film av lettkledde barn.
Barnehagen vil be om særskilt samtykke ved fotografering og filming av barn til bruk i
veiledning til personalet fra ekstern og/eller intern hjelpetjeneste. Barnehagen vil også be
om særskilt samtykke ved publisering av film og bilde i annen presse enn
Svalbardposten.
Personopplysningsloven forbyr foreldre/foresatte å publisere bilder og film av andres
barn på internett, for eksempel på Facebook, blogger eller per e-post, uten samtykke fra
barnas foreldre/foresatte. Foreldre/foresatte kan derfor kun ta bilder av egne barn i
barnehagen for slike formål.
Det er frivillig å avgi samtykke og samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Side 3 av 3

Samtykke til publisering av bilder og film av barn i barnehagen
Se forklaring på eget ark.
1.

Bilder og film til internt bruk
Jeg/vi gir samtykke til at bilder av mitt/vårt barn gjengis i henhold til beskrivelsen i
punkt 1.



Ja:



Nei:

 


2. Bilder til bruk Svalbardposten
Jeg/vi gir samtykke til at bilder mitt/vårt barn gjengis/publiseres i henhold til beskrivelsen i
punkt 2.



Ja:



Nei:




3. Publisering av bilder på internett
Jeg/vi gir samtykke til at bilder av mitt/vårt barn gjengis i henhold til beskrivelsen i
punkt 3.



Ja:



Nei:




4. Utlevering av bilder/film til foreldre/foresatte
Jeg/vi gir samtykke til at bilder og film av mitt/vårt barn gjengis i henhold til beskrivelsen i
punkt 4.



Ja:



Nei:






Navn på barnet: ________________________________

Longyearbyen, __________(dato)

Underskrift, foreldre/ foresatte: ____________________________________________

Skjemaet returneres til barnehagen.

