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Policy kring fotografering och filmning
I samband med exempelvis lucia, familjekvällar eller skolavslutningar så
finns det många föräldrar som vill fotografera eller filma sitt barn. Detta
har vi full förståelse för och att föreviga dessa tillfällen brukar vara väldigt
uppskattat, inte minst av barnen.
Bilder och filmer sprids idag väldigt snabbt på nätet via exempelvis
Facebook, Instagram, Youtube, bloggar. Att publicera sitt eget barn är upp
till var och en. Däremot är viktigt att de barn som inte vill, eller får, vara
med på nätet inte blir publicerade. Det finns många föräldrar som inte
anser att deras barn ska publiceras på exempelvis bloggar, Facebook eller
Instagram och det finns barn som lever under skyddad identitet.
Enligt Datainspektionen ska man vara försiktig med att lägga upp bilder på
barn på Facebook eller på andra sajter på Internet. Den som publicerar
fotografier måste se till att bilderna inte har ett kränkande innehåll och att
personer som är utsatta för hot och därför lever med skyddade
personuppgifter inte finns med på de bilder som publiceras.
De bilder eller filmer som vi i skolan lägger ut på nätet kontrolleras av
skolan så att bara de som får publiceras är med. På de bilder som ni
förälder tar syns ofta andra barn på skolan och där har skolan svårt att
kontrollera vem som är med.
Så med hänsyn till de som inte vill publiceras på nätet eller för de som
lever med skyddad identitet vill vi vädja till er föräldrar att endast ta foto
på ert barn eller om det är fler med på fotot fråga barnet eller föräldrarna
om tillåtelse innan det publiceras.
Vi hoppas på förståelse för vår policy som grundar sig på respekten för det
enskilda barnet och dess familj.
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