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PUBLICERINGSMEDGIVANDE 
VÅRDNADSHAVARE FÖR BARN UNDER 18 ÅR I HÖGANÄS KOMMUN  
 

Från och med 2017-08-17 är alla barn/elever automatiskt godkända om inget aktivt val görs via e-tjänsten 
Publiceringsmedgivande. Om man gör en förändring här, så är denna endast gällande för innevarande läsår, vilket 
innebär att vårdnadshavare som önskar en förändring måste gå in och göra nya ändringar i e-tjänsten varje läsår.  

 

På skolan, fritidshem och förskolan fotograferar och filmar vi elever i olika sammanhang under 
läsåret. Syftet med bilder, videoinspelningar och ljudupptagning är först och främst som en del 
av elevens skolarbete eller förskolans dokumentation men genom att publicera dem på hemsida, i 
informationsblad, utställningar eller via sociala medier visar vi upp vår verksamhet för nya elever 
och föräldrar. 

 

I vissa fall lägger vi upp filmer via webbtjänsten YouTube. Samtidigt som vi lägger in filmen 
blockerar vi möjligheterna till ranking och kommentarer. Alla filmer läggs som olistade vilket 
innebär att de inte är sökbara. Ljudupptagning kan bli aktuellt bland annat i samband med 
videokonferenser, provtillfällen och portfolioarbete. Syftet med detta är att låta eleverna 
kommunicera med andra till exempel på andra skolor i andra delar av världen, vara underlag för 
bedömning eller att se sin egen utveckling inom något speciellt område.  

 

Det görs alltid en lämplighetsbedömning innan all publicering och vår policy är att aldrig publicera 
namn på eleverna utan samtycke från vårdnadshavare. Vid de tillfällen då namn eventuellt önskas 
kontaktas vårdnadshavare före publicering för godkännande. 

 

Det automatiska medgivandet gäller all form av användning av filmer, ljudupptagning och bilder i 
pappersform eller digital form som kan komma att publiceras på vår hemsida eller via sociala 
medier. Detta samtycke gäller tills ert barn fyller 18 år.  

Om ni inte samtycker till detta publiceringsmedgivande så använd e-tjänsten 
Publiceringsmedgivande på www.hoganas.se > Mina sidor.  

Vårdnadshavare till barn med skyddad identitet behöver inte använda denna tjänst då dessa barn 
redan från början, inte får publiceras.  

 

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG hos kommunen är utbildningsförvaltningens nämndsekreterare. Du kan ringa 042-

33 72 05 för att få mer information om hur dina personuppgifter behandlas eller om du vill begära rättelse av 

dem. 
 

http://www.hoganas.se/

