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Inga Sparboes veg 41

----------------------------------------------
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---------------------------------------------28.09.2020

----------------------------------------------

SAMTYKKE TIL BRUK AV BILDER
Skolen ønsker å legge til rette for en god kommunikasjon med dere foreldre gjennom ukemeldinger,
hjemmeside og sosiale medier. I tillegg ønsker skolen å vise frem noe av sin aktivitet overfor omverden.
For at denne kommunikasjonen ikke bare skal være tekstbasert, trenger vi en godkjenning fra dere på at
skolen i gitte situasjoner og i medier dere har tillatt kan legge ut bilder av elever på skolen.
Skolen ønsker i hovedsak å bruke bilder av elever i grupper, fra aktiviteter i skolehverdagen eller turer i
regi av skolen. Dersom skolen ønsker å ta bilde av en liten gruppe eller enkeltelever skal skolen spørre
elevene om det er greit før bildet tas, og så langt det er mulig spørre eleven om det er greit, før
publisering. Vi vil vurdere hvert enkelt bildene etter rådene fra datatilsynet og innholdet i
personopplysningsloven. Skolen vil ikke knytte navn til bildene.
Personopplysningsloven krever at skolen innhenter samtykke fra de foresatte til å publisere bilder av
elever. Samtykket gjelder bilder som er identifiserbare og hvor det er snakk om enkeltelever eller bilder
av en liten gruppe elever. Situasjonsbilder som viser en større gruppe av elever der fokus er på
aktiviteten krever ikke samtykke, men skolen vil også her utøve et forsiktighetsprinsipp. Dersom eleven
eller foreldre/ foresatte ønsker at vi fjerner bilder som er publisert vil vi selvsagt imøtekomme dette så
raskt som praktisk mulig.
•

Vi gir med dette samtykke til bruk av bilder av vårt/våre barn på ukemelding og på skolens
hjemmeside:
_____ JA

•

_____ NEI

Vi gir med dette samtykke til bruk av bilder av vårt/våre barn på skolens sosiale medier:
Instagram: _____ JA

•

_____ NEI

/

Facebook: _____ JA

_____ NEI

Vi gir med dette samtykke til bruk av bilder/video av vårt/våre barn i brosjyrer, annonser og
andre publikasjoner i skolens regi:
_____ JA

_____ NEI

Sted/dato:
Foresattes underskrift: _____________________________________

________________________________________

Adresse

Telefon

E-post

Organisasjonsnr.

Inga Sparboes veg 41

77 69 88 70

tromso@steinerskolen.no

971 521 430

9007 Tromsø

