Billeder og optagelser af børn i dagtilbud – retningslinjer
Forældre



Forældre må gerne tage billeder af egne børn i institutionen og bruge dem, som de vil
Når der er andre børn med på billederne, må de ikke deles på sociale netværk
(Facebook, Instagram mv.) uden først at spørge barnets forældre

Dagtilbuddet opfordrer forældrene til god etik og omtanke, når de tager billeder og video af jeres
børn, og der er andre børn med på optagelserne.

Tilladelser
Forældre skal give tilladelse til
 At portrætbilleder må bruges på internettet
 At portrætbilleder må bruges i pjecer, på plakater osv.
Forældre skal ikke give tilladelse til
 At situationsbilleder bruges på intranettet, internettet, i pjecer, på plakater, opslagstavler og i
dias-show
 At portrætbilleder bruges på intranettet, på opslagstavler eller i dias-show
Dagtilbuddet/afdelingen skal altid respektere, hvis en forældre ønsker et billede af sit barn fjernet.
Personale
 Personalet må ikke fotografere børnene med private kameraer eller mobiltelefoner
Sådan bruger dagtilbuddet billeder
I dagtilbuddet er intranettet og hjemmesiden et arbejds-, dokumentations og evalueringsredskab, og
de billeder, vi lægger ind der, er beskyttet af ophavsretten. Derfor må billederne ikke hentes og offentliggøres på medier som Facebook, Twitter og Instagram – hverken af forældre eller personale.
Det er udelukkende ledelsen og dagtilbuddets kommunikationsmedarbejder, der opdaterer dagtilbuddets hjemmesider.
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.
Situationsbilleder kan bruges til alle formål, uden at der forinden skal indhentes tilladelse.
Der må dog aldrig tages billeder, som kan være krænkende. Hvis man er i tvivl, om et billedet er et
portræt- eller et situationsbillede, bør man få en tilladelse fra barnets forældre.
Hvad er et portrætbillede?
’Portrætbilleder’ er billeder, hvor det primære formål er at vise en eller flere personer – herunder
gruppe- og klassebilleder, hvor børnene er genkendelige, og hvor ansigterne ses tydeligt.
Hvis barnet/børnene på billedet er centrale, er det som udgangspunkt et portrætbillede.
Billedet kan så kun offentliggøres på internettet med tilladelse forældrene.
Det kan dog være vanskeligt at sige, hvor grænsen går mellem portrætbilleder og situationsbilleder.

Eksempler på situations- og portrætbilleder
Billedet er OK både til BørneIntra og til
internettet – uden tilladelse fra forældrene.
Formålet med billedet er at vise situationen med børnene, som leger med kaniner.
Det gør ikke noget, at man se, hvem børnene er.

Billedet her er ikke ok uden tilladelse fra
forældrene.
Selvom det viser en situation, hvor en legekammerat er glad for at få bolden, kan
barnet føle sig udstillet på en forkert måde.

Billedet her er ikke ok uden tilladelse fra
forældrene.
Der er ikke tale om en situation, men er i
stedet et portræt af pigen

Billedet her ikke ok uden tilladelse fra
forældrene.

Motivet på billedet er børnene - ikke en
aktivitet eller en situation.

Reglerne bag
Det betragtes som ’elektronisk behandling af personoplysninger’, når man lægger billeder af genkendelige personer på internettet. Persondatalovens regler skal derfor være opfyldt, for at personale
og forældre kan uploade billeder til BørneIntra, hjemmesider eller sociale medier.
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