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Policy gällande fotografering på Vi som Växer förskolor 
 
Vi vill genom denna skrift förtydliga våra ställningstaganden när det gäller fotografering på 
förskolan eftersom vi ibland kan möta önskemål från vårdnadshavare att få fotografera 
och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika sociala tillställningar som t.ex. 
Luciafirande, vernissager och sommaravslutningar.  
Som vårdnadshavare har du möjlighet att bestämma om ditt barn skall vara med på bild via 
”Blankett 1” som ni fyller i vid inskolningen och vid varje läsårs början.  
 
Bakgrund  
Idag kan fotomaterial spridas på ett helt okontrollerat sätt via bloggar, Facebook, Instagram osv. 
Vi vill uppmärksamma föräldrar och andra vuxna om att alltid vara försiktiga när det gäller 
publicering av bilder på barn. Att bilder på barn i vår verksamhet kan spridas på detta sätt är oftast 
helt harmlöst men kan få konsekvenser som förskolan inte kan medverka till, exempelvis att barn 
med skyddad identitet eller att barn som vistas i landet utan tillstånd s.k. ”gömda barn” syns på 
bilder.  
 
Personuppgiftslagen (1998:204), PuL kräver samtycke vid publicering av foton av individer på 
Internet. I de fall t ex en förälder tar foton på ett antal barn och lägger ut dem på Internet, så är den 
föräldern ansvarig för den specifika hanteringen av personuppgifterna (publiceringen av fotona). 
 
Dokumentation av olika slag är nödvändig i förskolan då det utgör arbetsmaterial för barnen och 
pedagogerna. Ibland används fotografering och filmning som ett verktyg i vår pedagogiska 
dokumentation. Vårdnadshavare får ta del av dokumentationen i samband med t ex 
utvecklingssamtal och vid dokumentationsväggar, utställningar m.m. 
 
För att kunna hantera den här frågan på ett ansvarsfullt sätt så har vi tagit följande 
beslut: 
 

- Vårdnadshavare ska i samband med inskolning och varje läsårsstart lämna sitt samtycke till 
huruvida barnet/barnen ska få förekomma på bild via ”Blankett 1” 

- Endast personalen fotograferar och filmar den dagliga verksamheten 
- Föräldrar får under ”ordnade” former fotografera (barngruppen eller sina egna barn) vid 

olika tillställningar, efter personalens anvisningar 
- Vi tar själva hand om fotograferingen av barngruppen inför varje år och skänker 

gruppbilden till alla inskrivna barn/familjer utan kostnad 
 
 
Ovanstående beslut grundar sig på respekten för det enskilda barnet och dess familj. 
 


