
SAMTYKKEERKLÆRING FOR FORÆLDRE 

PUNKT 1: 

Vi giver hermed som forældre samtykke til, at de af os udleverede personoplysninger – både 

forældreoplysninger og oplysninger vedrørende vores barn/børn – herunder navne, adresser, 

telefonnumre, e-mailadresser, CPR-nummer og bankoplysninger til brug for forældrebetalinger mv., må 

anvendes af institutionen under iagttagelse af reglerne i Persondatalovens Afsnit II, Kapitel 4 (kopi af §§ 5-7 

vedlagt).     

Dato:  /  

 Underskrift______________________________________________________ 

PUNKT 2: 

Angående offentliggørelse af billeder på institutionens hjemmeside, virksomhedsplan, velkomstfolder, 

nyhedsbrev eller andet eksternt målrettet informativt materiale.   

I ovenstående sammenhænge vil vi som institution gerne have mulighed for at anvende billeder af jeres 

børn enten som situationsbilleder eller portrætter (hvor ansigtstræk er tydelige).   

Portrætbilleder kræver en skriftlig tilladelse (samtykkeerklæring), som vi vil bede jer om at give, hvis jeres 

barn skal kunne optræde i ovennævnte sammenhænge.   

 Jeg / vi ____________________________ / ______________________________ 

Giver herved dags dato samtykke til, at portrætbilleder af vores   

barn / børn ______________________________________________________   

[   ]  kan anvendes i ovennævnte sammenhænge    

[   ]  ikke må anvendes i ovennævnte sammenhænge  

Dato:  / 

Underskrift_________________________________________________________________________ 



Institutionen har ud over ovenstående retningslinjer indført et sæt etiske regler vedr. brug af billeder på 

institutionens hjemmeside samt i virksomhedsplan og nyhedsbrevet.   

 Ved valg af foto skal personalet vurdere billedet ud fra følgende regler:  

1. Fotoet skal vise noget om institutionen eller den pædagogiske aktivitet

2. Fotoet må ikke vurderes som ydmygende eller krænkende på barnet eller pårørende

3. Fotoet må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt

4. Der skal tages hensyn til familiens religion og kultur

5. Der skal stå på hjemmesiden, at billederne ikke må bruges i andre sammenhænge

6. Indehaver af forældremyndighed skal give skriftligt samtykke vedr. afbildning af barnet

7. Der må aldrig anvendes fotos, hvor man kan se barnets kønsdele

8. Hvis barn eller den pårørende ønsker det (mundtligt), skal fotoet fjernes hurtigst muligt

9. Alle skriftlige tilladelser kan til enhver tid skriftligt trækkes tilbage.

PUNKT 3: 

I henhold til den nye Persondatalov vil vi endvidere gerne have tilladelse til at følgende er ophængt på 

tilgængelige sedler og forefindes i mapper i huset: barnets fulde navn, barnets fødselsdato og CPR-

nummer, forældres fulde navn og adresse samt telefonnumre til forældre (herunder også 

arbejdstelefonnumre). Helt konkret drejer det sig om følgende lister/mapper: 

-stor plakat med fødselsdage og navn i stuen

-liste med stamdata på bestyrelsen hængende i stuen

-liste med adresse, privat telefonnummer og arbejdstelefonnummer (hænger i stuen, så den er let

tilgængelig, hvis man skal have hurtigt fat på forældre)

-liste med komme/gå-afkrydsning af børnene i stuen

-mødeplan på tavle i gang ved ferier

-skuffer med navn og foto i stuen

-kasser til tøj med navn på barn og forældre i gang

-knager med billede og navn i gang

-lister med navne på forældre og barn ved tilmelding til forskellige arrangementer i gang

-personlige data i skab med mapper (herunder også i regnskabsmapper) på aflåst kontor

-ventelister liggende i ”dueslag” i aflåst kontor

ETISKE REGLER 



-udsendelse af adresseliste til andre forældre til børn i Bakkely (indeholder fulde navn på barn og forældre

samt adresse og privat telefonnummer.

Jeg giver hermed tilladelse til at, de oplistede punkter under punkt 3 må gennemføres for 

(barnets navn) 

(forældre/forældrenes navne) 

Dato:  / 

Underskrift___________________________________________________________________________ 

PUNKT 4: 

Angående offentliggørelse af billeder på institutionens hjemmeside lukkede facebookgruppe, vil vi som 

institution gerne have mulighed for at anvende billeder af jeres børn enten som situationsbilleder eller 

portrætter (hvor ansigtstræk er tydelige).   

DER GÆLDER SAMME ETISKE REGLER SOM UNDER PUNKT 2. 

Jeg / vi _____________________________________ / _______________________________________ 

Giver herved dags dato samtykke til, at portrætbilleder af vores   

barn / børn ___________________________________________________________   

[   ]  kan anvendes i ovennævnte sammenhænge    

[   ]  ikke må anvendes i ovennævnte sammenhænge  

Dato:  / 

Underskrift______________________________________________________________ 
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