
Fotograferings- och publikationstillstånd 

samt tillstånd att publicera arbeten 

barnet gjort i Sjundeås 

småbarnspedagogik och 

förskoleundervisning 
 
 

 
Vi använder i enlighet med Sjundeå kommuns plan för småbarnspedagogik data- och 

kommunikationsteknologi för ett individuellt barns samt barngrupps pedagogiska dokumentation, 

verksamhetsutveckling samt för att uppnå de digitala mål planen för småbarnspedagogik ställer. 

 

 
Barnets namn:    

 

 

Verksamhetsenhet:    
 

 

Verksamhetsperiod:    
 

 

Spara arbeten barnet gjort Ja  Nej 
 
Vi ger tillstånd att spara digitalt material av de arbeten barnet gjort 
(Ritningar, pyssel, texter, digitala inspelningar el. dyl.) 

 
Vi ger tillstånd att publicera digitalt material av arbeten barnet gjort 

(kommunens officiella kanaler för sociala media, kommunens www-

sidor, skriftliga planer och broschyrer) 

 
Vi ger tillstånd att ställa ut arbeten barnet gjort i enheten för småbarnspedagogik 
(Ritningar, pyssel, texter, digitala inspelningar el. dyl.) 

 

 
Bilder och videor tagna på barnet Ja  Nej 

 
Vi ger tillstånd att ta foton och videor på vårt barn 

 
Vi ger tillstånd att lägga fram bilder och videor tagna på vårt barn i 

enheten för småbarnspedagogik samt i olika tillställningar 
(bl.a. föräldrakvällar, fester och andra tillställningar) 

 
Det får finnas en bild av mitt barn med i tjänsten Vaka mukana, för att 

anteckna närvaro 

 
Jag ger tillstånd att publicera bilder tagna på mitt barn 
(kommunens officiella kanaler för sociala media, kommunens 

www-sidor, skriftliga planer och broschyrer) 

 
Jag ger tillstånd att överlåta bilder på mitt barn hem till någon som är med i  
samma barngrupp 
(t.ex. situationsbilder om gruppens vardag som sätts i tillväxtmappen) 



För vårdnadshavarnas kännedom: I småbarnspedagogiken använder man enhetsspecifika säkerhetsmappar. 

Det finns ett s.k. Personuppgiftskort på varje barn, där det finns en bild på barnet för möjlig sökningssituation. 

I andra fall än de som frågats i denna blankett ber man alltid om tillstånd av vårdnadshavarna per fall. 

Tilläggsinformation om användning av data- och kommunikationsteknologi samt fotografier och videor kan 

bes av arbetstagarna i gruppen för småbarnspedagogik. 

 

 
Underskrifter 

 
 
 
 

Plats och tid 
 
 
 
 

vårdnadshavarens underskrift vårdnadshavarens underskrift 


