
 
Godkjenning av billedbruk i media 

 
På Skøyen skole har vi en aktiv hjemmeside som til en hver tid skal være 
til glede og nytte for sine brukere. Vi ønsker at hjemmesiden skal være 
vårt ansikt utad og derfor er det etter vår mening viktig med fornyelse på 
siden med blant annet informasjon om hva vi arbeider med og bilder 
fra/av aktivitetene. 
Vi har også aviser som skriver om aktiviteter ved skolen. 
På Internett bruker vi nettvett-reglene som er laget av den britiske 
Internett-eksperten John Carr sammen med Redd Barna. Du kan finne 
dem i sin helhet på hjemmesiden www.skoyen.gs.oslo.no. 

Punkt 3 fra disse reglene sier: 

”Send ikke ut bilder av deg selv eller andre du kjenner, eller annen personlig 
informasjon”  

Datatilsynet uttaler følgende: 
 

”Det er greitt om skolen eller klassen berre ønskjer å publisere eit gruppebilete 
utan å ta med namna. Om namna er med, krev det samtykkje fra den einskilde 
eleven; eller frå dei føresette om eleven er mindreårig. Orsaka er at om man legg 
ut bilete av kvar einskild elev med namn har man eit personregister på Internett. 
 
Dersom klassen ønskjer å publisere eit gruppebilete utan å ta med namna, fell 
dette utanfor verkeområdet til personvernregisterlova. Det er naturleg at 
klasseforstandar spør elevane eller deira føresette om publisering av 
gruppebilete utan namn er i orden.” 

Vi ber derfor om foresattes godkjenning til å legge ut bilder av deres barn. 
Det vil ikke bli lagt ut bilder med fullt navn og vi ønsker å prioritere bilder 
med to eller flere barn. Det er kun ved spesielle anledninger det vil bli lagt 
ut navn og da kun fornavn.. Klkljljijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjll 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 (kryss ut det som passer) 

   Hjemmesiden         Andre medier 

o Ja, vi godkjenner 
o Nei, vi avstår fra    

o Ja, vi godkjenner  
o Nei, vi avstår fra   

at det blir lagt ut bilde av mitt barn på skøyen skoles hjemmeside 
og/eller andre medier. 

 

Foresattes underskrift   barnets navn   klasse 

Snu 



 
IKT på Skøyen skole 

 
Skøyen skole ønsker å bruke IKT som et verktøy i opplæring og 
undervisning. Som skole er det viktig å presisere at datautstyret brukes 
som et redskap til å lære mer og ikke til spill og surfing.  
 

ü På Skøyen skole brukes data til skolearbeid. Det vil si: 
§ at en kun kan spille pedagogiske spill. 
§ at en bruker internett til å finne nyttig informasjon og til å 

kommunisere med lærer og medelever. 
ü På Skøyen skole misbruker vi ikke internett. Det vil si: 

§ at elevene læres opp i nettvett og hva som er aksepterte/ikke 
aksepterte sider. 

§ at en sier fra til læreren med en gang dersom en kommer på 
sider hvor en ikke skal være. 

§ at ingen skriver stygge mail til medelever eller andre 
§ at ingen chatter med ukjente mennesker. 

ü På Skøyen skole ønsker vi å ha gode datamaskiner lenge. Det 
vil si: 

§ at utstyret skal behandles forsiktig. 
§ at de som ødelegger utstyr med vilje må erstatte det som ble 

ødelagt. 
§ at ingen elever får laste ned eller legge inn programvare på 

maskinene. 
ü På Skøyen skole har vi ikke filter som stenger internettsider. 

Grunner til det er: 
§ at vi ønsker å skape et slikt filter i hodet til elevene siden 

mange har tilgang til filterfrie maskiner ellers. 
§ at et effektivt filter vil stenge for mange nyttige sider. 
§ at størstedelen av maskinene våre driftes fra en sentral server 

og ikke lokalt hos oss. Av den grunn er det ikke mulig å 
administrere et filter lokalt fra skolen. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Eleverklæring: 
 
Elev: ____________________ Klasse: ______ Startår: __________ 
 

1. Vi har forstått reglene for bruk av skolens IT-utstyr og Internett, og 
eleven skal følge dem.  

2. Vi vet at dersom eleven bryter reglene eller på annen måte 
misbruker utstyret, mister han/hun retten til å bruke det for en 
periode.  

3. Vi er også klar over at dersom eleven bevisst skader utstyret eller 
programvaren som benyttes, vil elevens foresatte kunne bli stilt 
økonomisk ansvarlig for utgifter skolen har for å rette opp skadene. 

 
 
_____________________    ______________________ 
    Elevens underskrift              Foresattes underskrift 

Snu 


