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Sted, dato: Underskrift: Underskrift:

Personopplysningslovens § 8 og § 9 krever innhenting av samtykke for bl.a. registrering, lagring og utlevering av personopplysninger.
Foreldre/foresatte som har den daglige omsorgen for barnet må underskrive skjemaet. Samtykke gjelder inntil annen beskjed er gitt.

Barnets navn

1.

1.1

1.2

1.3

2.

Bilder, film og internett

Samtykke til bruk av videoopptak i forbindelse med veiledning av personalet i barnehagen

Trondheim kommune arbeider med å utvikle medarbeidernes kompetanse i å kommunisere med barn og foreldre. Til støtte i arbeidet 
bruker vi film, bl.a. en metode som heter ‘marte meo’, som er utviklet med tanke på å støtte opp under og utvikle eksisterende og god 
kommunikasjon.

For å kunne gjøre dette er vi avhengig av filmopptak av situasjoner hvor personalet samhandler med barna. Filmopptakene blir brukt i 
veiledning med kvalifisert veileder. De vil bli slettet etter endt veiledning.

Jeg/vi samtykker med dette i at det tas filmopptak av mitt/vårt barn i forbindelse med veiledning av personalet

Alle bilder og filmopptak gås nøye igjennom og redigeres før de blir publisert.

Jeg/vi samtykker i at barnehagen publiserer bilder der mitt/vårt barn deltar i aktiviteter sammen med andre 
barn og voksne, på barnehagens ‘hjemmeside’ på internett.

Jeg/vi samtykker i at barnehagen publiserer film der mitt/vårt barn deltar i aktiviteter sammen med andre barn 
og voksne, på barnehagens ‘hjemmeside’ på internett.

Jeg/vi erklærer at bilder og/eller film med/av barnehageansatte og/eller andre barn som går i barnehagen, ikke 
skal publiseres på internett. Dette gjelder også bilder/film/video som foreldre får av personalet i barnehagen

Personopplysninger om barnet

Jeg/vi samtykker i at andre foreldre får navnelisten der mitt/vårt telefonnummer, adresse og e-postadresse står.
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NeiJa
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