
 

 
Samtykkeskjema 

 
Personopplysningsloven krever innhenting av samtykke for blant annet registrering, lagring og 
utlevering av personopplysninger.  
 
Vi ber om foreldres samtykke i forbindelse med transport, fotografering og videofilming av barnet i 
barnehagen og til bruk av e-post. Hensikten er spesifisert under hvert enkelt tema.  
 
Det er frivilling å avgi samtykke.  
 
Fotografier:  
Barnehagen ønsker å ta fotografier fra dagligdagse hendelser i barnehagen til bruk internt. Bilder av 
barn skal synliggjøre barnehagens pedagogiske arbeid. I noen tilfeller ønsker vi å henge opp 
fotografier i barnehagens fellesarealer eller inne på avdeling.  

 Barnehagen vil ikke frigi digitale bildekopier av barnet uten spesifikt samtykke fra de foresatte. 
 Barnehagen vil ikke ta bilder av barna når de er svært lettkledde. 
 Bildene som publiseres på nett, vil alltid legges ut i en kvalitet som gjør det lite attraktivt for 

andre å manipulere dem eller benytte dem i andre sammenhenger. 
 Barnehagen vil alltid be om spesifikt samtykke fra foreldrene dersom det skal tas bilder av barna 

til journalistiske formål, eller dersom utplasserte studenter ønsker å ta bilder av barna. 

Barnehagene har egne rutiner for lagring og sletting av bilder. 
Alle bilder blir slettet når barnet slutter i barnehagen.  

Det hender at barnehagen gjør avtale med en ekstern fotograf som skal ta barnebilder. Fotografen 
trenger da informasjon om barnets navn, avdeling og foreldrenes e-post og telefonnummer. Alle 
fotografer som blir engasjert må til enhver tid følge gjeldende regler om personvern. 

 JA NEI 

Jeg/vi gir samtykke til fotografering av mitt barn for intern bruk.       

Hvis NEI, er det greit med bilder hvor man ikke ser ansiktet?   

Jeg/vi gir samtykke til utlevering av fotografier av mitt barn til andre foresatte, 
f.eks. gruppebilde. 

  

Jeg/vi gir samtykke til at barnet mitt kan være med på avdelingens 
bursdagskalender der navn, bilde og fødselsdato står.                             

  

Jeg/vi gir samtykke til fotografering av mitt barn av ekstern fotograf til barnebilder 
av barn.                                                                                           

  

Jeg/vi gir samtykke til bruk av bilder av mitt barn på Vigilo og i foreldreappèn    
                                                  

  

Hvis NEI, er det greit med bilder hvor man ikke ser ansiktet? 
 

  

 
 
 



 
 
 
 
Videofilming: 
Barnehagen tar av og til film for å dokumentere det pedagogiske arbeidet, f.eks. aktiviteter, turer, 
arrangementer i barnehagen og ved spesielle anledninger. Filmene som tas, vil bare bli benyttet til 
framvisning i barne- foreldre- og personalgruppa og vil ikke bli brukt til andre formål. 
 
Filmer blir slettet jevnlig, minimum 1 gang i året. (Barnehagen har egne rutiner for lagring og 
sletting). 
 

 JA NEI 

Jeg/vi gir samtykke til videofilming av mitt barn for intern bruk.                                      

 
Publisering av bilder og videoopptak på barnehagens web-sider:  
Barnehagen har egen hjemmeside side og Facebook side. På hjemmesiden og Facebook side vil det 
kun bli publisert situasjonsbilder av barna som er tatt fra avstand hvor man ikke kan identifisere 
barnas ansikter. Bildene som publiseres på nett, vil alltid legges ut i en kvalitet som gjør det lite 
attraktivt for andre å manipulere dem eller benytte dem i andre sammenhenger. 
 
Det knyttes ikke navn opp mot bilder eller videoopptak.  
 
Bilder og video vil jevnlig bli slettet fra hjemmesiden og Facebook siden, minimum en gang i året. 
(Barnehagen har egne rutiner for lagring og sletting).  
 

 JA NEI 

Jeg/vi gir samtykke til bruk av bilder av mitt barn på barnehagens 
hjemmesider/Facebook side.                                                                                                                 

  

Jeg/vi gir samtykke til bruk av videoopptak av mitt barn på  
barnehagens hjemmeside/ 
Facebook side.                                                                                          

  

 
 

Transport  
Noen ganger reiser barnehagen ut på tur med offentlig transportmidler, slik som taxi, buss, tog eller 
ferge. Barna vil alltid bli sikret forskriftsmessig. 

 JA NEI 

Jeg/vi gir samtykke til at mitt barn kan kjøre med buss/taxi.                                          

Jeg/vi gir samtykke til at mitt barn kan bli med på togturer.   
                                                

  

Jeg/vi gir samtykke til at mitt barn kan reise med ferge.   
                                              

  

 
 
Bading/båttur 
Ved noen anledninger har vi mulighet til å dra på tur til stranden eller på båttur. Barna vil alltid bruke 
godkjente redningsvester og de voksne som er med har alltid oppdatert livredningskurs. 

 JA NEI 



Jeg/vi gir samtykke til at mitt barn kan bli med på badeturer til vann/stranden.                               

 Jeg/vi gir samtykke til at mitt barn kan bli med på båtturer.    
                                                                          

  

 
 
 
E-post 
Barnehagen har behov for dialog med deg som foreldre og foreldregruppen som sådan. Det vil kunne 
være månedsbrev, nyhetsbrev, innkalling til foreldremøter. 
 
Vi vil aldri sende persons sensitiv informasjon på e-post og vi følger til enhver tid gjeldende krav 
knyttet til informasjonssikkerhet. 

 JA NEI 

Jeg/vi gir samtykke til at barnehagen sender informasjon på e-post.                      

 
Av og til ønsker kommunen eller barnehagen å sende ut spørreundersøkelser til foreldrene, f.eks. 
den årlige foreldreundersøkelsen. I tillegg hender det at kommunen får henvendelser fra 
forskningsmiljøer med ønske om å distribuering av spørreundersøkelser knyttet til forskning.  
 
Deltakelse vil alltid være frivillig. For spørreundersøkelser knyttet til forskning, tar kommunen alltid 
en kvalitetssjekk og intern vurdering før videredistribusjon. Som foreldre skal du være trygg på at det 
er forskning av høy kvalitet og at ditt personvern er ivaretatt. 
 
Hverken barnehagen eller kommunen vil bruk e-post adressene til reklame, markedsføring av 
arrangementer etc. 
 

 JA NEI 

Jeg/vi gir samtykke til at barnehagen sender spørreundersøkelser  
på e-post.                                                                                                                         

  

Jeg/vi gir samtykke til at barnehagen sender e-post med link til og  
informasjon om spørreundersøkelse i forbindelse med relevant forskning.                                                                          

  

 
 
Overstående samtykke gjelder så lenge barnet går i …………………………………. barnehage eller til/når jeg 
ønsker å endre skjemaet. 
 
 
De enkelte samtykker kan trekkes tilbake eller endres på hvilket som helst tidspunkt.  
 
Dato______     Dato ______ 

____________________________________         ________________________________________ 

Underskrift foresatte 1       Underskrift foresatte 2 

 

 

Dato______ 

___________________________________     

Underskrift barnehagen 

 



 

 

 

 


