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Fotoetik i Ellevang Dagtilbud
Forældre
I Ellevang dagtilbud er I som forældre velkomne til at tage billeder af jeres eget barn, mens det er i
institutionen. Billederne er selvfølgelig jeres, og I kan anvende dem som I vil.
Vi vil dog gerne opfordre forældre til god etik og særlig omtanke, når der tages billeder og video af jeres
barn og der er andre børn med på optagelserne. Her er vores holdning, at hvis der er andre børn med på
optagelserne, end jeres eget, bør I ikke dele dem på sociale netværk (såsom Facebook, Instagram og
Twitter) før I har spurgt de andre forældre.

Personale
Personalet må kun benytte dagtilbuddets udstyr til optagelser af børnene. Det betyder, at personalet ikke
må fotografere børnene med private kameraer eller mobiltelefoner.
Der må aldrig tages billeder, som kan være krænkende for barnet og dets forældre.

Tilladelser
Forældre skal give tilladelse til
-

At portrætbilleder og portrætoptagelser må bruges på internettet.
At portrætbilleder og portrætoptagelser må bruge i pjecer, plakater, mm.

Forældre skal ikke give tilladelse til

-

At portrætbilleder og portrætoptagelser bruges på intranettet, på opslagstavler eller i diasshow.
At situationsbilleder og situationsoptagelser bruges på intranettet, internettet, i pjecer, på plakater,
opslagstavler og i diasshow.
At vise portrætoptagelser i undervisningssammenhæng for de medarbejdere, der har den daglige
kontakt med barnet og forældrekredsen.

Forældre kan dog til en hver tid kræve et billede af sit barn fjernet.

Hvad er et portrætbillede?
Portrætbilleder er billeder, hvor det primære formål er at vise en eller flere personer, hvor børnene er
genkendelige, og hvor ansigterne ses tydeligt. Hvis barnet/børnene på billedet er centrale for
fotografiet/optagelsen er det som udgangspunkt et portrætbillede.

Hvad er et situationsbillede?
Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet (leg i
sandkassen, madlavning ved bålpladsen, tur i skoven). Det har ingen betydning, at man kan se børnenes
ansigter og eventuelt kan genkende dem.
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Eksempler på portræt- og situationsbilleder

Billedet er et situationsbillede og derfor OK at bruge
på både Børneintra og internettet uden
forældretilladelse.
Billedets formål er at vise situationen ”udendørs leg”,
og det gør derfor ikke noget, at man kan se nogle af
ansigterne.

Billedet er et portrætbillede, hvor formålet er at vise
barnet. Det er derfor IKKE OK at bruge billedet
eksternt uden forældretilladelse.

Billedet er IKKE OK uden forældretilladelse.
Selvom barnet givetvis morer sig, kan barnet, og dets
forældre, føle at det bliver forkert udstillet.

Du kan læse Børn og Unges retningslinjer for brug af billeder og optagelser her.

