
Småbarnspedagogiska tjänster i Sjundeå kommun 

Som bilaga till det barnspecifika serviceavtalet 

(fotograferings- och publiceringslov) 

 

 

BARNSPECIFIKA FOTOGRAFERINGS- OCH PUBLICERINGSLOV SAMT ARBETEN SOM 
BARNET GJORT I SMÅBARNSPEDAGOGIKEN OCH I FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN 
 
Barnets namn: _____________________________________________________________________ 

Verksamhetsenhet: _____________________________________________________________________ 

För verksamhetsperioden: _________________________________________________________________ 

1) Arbeten som barnet själv gjort och av dem tagna bildlagringar: Ja Nej 

Vi ger lov att ta foton av arbeten som barnet gjort (ritningar, pyssel, texter, 
barnets skriftliga uttryck)   

Vi ger lov att publicera foton av arbeten som barnet gjort:   

 På kommunens Facebook-sidor   

 På kommunens www-sidor   

 I småbarnspedagogiktjänsternas skriftliga planer/broschyrer   

 I enhetens egna sociala mediastrukturer, vilka? 

___________________________________________________________ 
  

2) Bildlagringar som tagits av barnet (foton, videon): Ja Nej 

Får foton eller videon tas av barnet? Genom att ge lov får barnet synas i foton 
och videon som är tagna i den småbarnspedagogiska verksamheten. Genom att 
ge lov används foton eller videon som tagits av barnet till pedagogisk 
dokumentering av barnets utveckling och lärning. 

  

Får foton/videon som tagits publiceras på enhetens väggar eller i verksamhet?   

Foton där barnet syns/kan identifieras (fotona tagna med enhetens Ipad eller 
mobilapparat):   

 Får läggas fram på enhetens/gruppens vägg   

 Får synas på kommunens www-sidor   

 Får tas foton till barngruppens mobilapparat för in- och utloggning i 
småbarnspedagogiken (Vaka mukana –tjänst) 

  

 Får förevisas i tillställningar som enheten ordnar (föräldrakvällar, fester, 
andra tillställningar) 
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 Ja Nej 

Får foton som tagits av barnet överlåtas till samma barngrupps pedagogiska 
dokumentation? Genom att ge lov kan t.ex. foton tagna av barnet skickas i en 
utvecklingsmapp till ett annat barns hem, d.v.s. ett gruppfoto av barnen i den 
vardagliga verksamheten. 

  

Med mediakanaler menas lokala/regionala tidningar eller andra tryckta publikationer. Det frågas alltid skilt 
om lov av förmyndarna ifall det samlas foton, videon, intervjuer eller annat dylikt för televisionen, radion 
eller annan social mediakanal så länge barnet är i småbarnspedagogik. 

Skilt lov frågas för insamling av information inom småbarnspedagogiken för forskning. 

Man diskuterar med förmyndarna om användningen av foton/videon som tagits i evenemang som 
verksamhetsenheten ordnat (föräldrakvällar, vår- och julfester samt övriga tillställningar). 

Tilläggsinformation: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Sjundeå _____._____.20_____ 
 
 
Underskrifter 
 
 
____________________________________    ____________________________________ 
Förmyndarens underskrift       Förmyndarens underskrift 
 
 
Underskrift av verksamhetsenhetens representant 
 
 
____________________________________ 
 

 
 


