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Samtycke för publicering av bilder och filmer 

Varför behövs samtycke 

Vi behöver ditt samtycke för att kunna publicera bilder och filmer av ditt barn i våra 
dokumentationer. Samtycket ger verksamheten som publicerar bilder och filmer tydlig 
information om vem som får vara med på bild och inte.  

Syftet med fotografier och videofilmer 
Vi vill använda bilder och kortare filmer för att på ett bra sätt visa den verksamheten och de 
lärprocesser som bedrivs i förskolan. För att göra det vill vi använda bilder direkt från 
verksamheten. Vi tror att detta kan ge en bättre insyn i verksamheten. 

Vad menar vi med dokumentation 
Om du tillåter publicering av bilder på klinten.se innebär det att bilden får publiceras på vår 
hemsida. 

Om du tillåter publicering av bilder i nyhetsbrev så avser det exempelvis vecko- eller 
månadsbrev som skickas från förskolan till föräldrar.  

Om du tillåter publicering av bilder i sociala medier ger du möjlighet för den ansvariga att 
publicera bilder på Klintens Instagramkonto. Kontot är låst och enbart öppet för er föräldrar. 
Det är inte tillåtet att dela vidare bilderna/filmerna som publiceras där. 

Om du tillåter bilder som får användas internt på förskolan ger du samtycke till att bilder får 
användas för att exempelvis sättas upp på en vägg i förskolan eller visas på ett föräldramöte. 

 

Barnets namn: 

Avdelning: Förskola: Montessoriförskolan Klinten 
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Var vänlig och kryssa i nedan vad som gäller för ditt barn 

Jag samtycker till att bild eller korta filmer får publiceras: 

På Klintens hemsida  Ja  Nej 

I Nyhetsbrev  Ja  Nej 

I Sociala medier  Ja  Nej 

Internt på förskolan  Ja  Nej 

Underskrift av vårdnadshavare: 

Datum Datum 

Namnteckning vårdnadshavare 1 

 

______________________________ 

Namnteckning vårdnadshavare 2 

 

_____________________________ 

Namnförtydligande 

 

Namnförtydligande 

 

 

  


