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SAMTYCKE TILL MEDVERKAN PÅ BILD 
Förskola och skola 

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). 
Mer information finns på Köpings kommuns webbplats www.koping.se/personuppgiftslagen. 

Uppgifter om barnet/eleven 
Barnet/elevens namn 

Förskola/skola Avdelning/klass 

I förskola och skola dokumenterar vi regelbundet verksamheten genom att till exempel fotografera eller filma olika aktiviteter. Det är nödvändigt för att kunna följa 
upp, utvärdera och utveckla verksamheten. 

Som vårdnadshavare är det viktigt att du talar om för oss hur vi får använda bilder och uppgifter om ditt barn genom att fylla i denna blankett. Du kan när som 
helst ändra ditt beslut.  

Jag tillåter att mitt barn medverkar på bild: 

Ja Nej 
på sociala medier (Facebook, Instagram, Youtube) 

på Köpings kommuns webbplats  

i broschyrer eller annan tryckt information för förskolan/skolan och kommunen  

på fotografier och film som används inom förskolan/skolans verksamhet  

på fotografier, film och övrig dokumentation som används i studiesyfte utanför 
förskolan/skolan (till exempel av lärarstudenter) 

i medier som TV och tidningar  

barnets namn får användas i anslutning till publicering 

Jag tillåter inte att mitt barn medverkar på bild: 

Mitt barn ska inte medverka på bild i något av ovanstående nämnda sammanhang 

Övriga synpunkter 

Underskrift  
Vårdnadshavare 1      Vårdnadshavare 2 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Underskrift Underskrift 

Blanketten lämnas till förskolan eller skolan och gäller för hela förskoletiden eller skoltiden. När barnet börjar förskoleklass måste du lämna ett nytt samtycke. Du 
kan när som helst ändra eller återkalla samtycket.  
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